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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO

DOS PODERES E SISTEMA

DE GOVERNO
7' Reunião Ordinária

Às doze horas de doze de junho de mil nove
centos e oitenta e sete, em sala própria do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comis
são da Organização dos Poderes e Sistema de
Governo, sob a Presidência do Sr. Constituinte
Oscar Corrêa - Presidente, presentes os Srs.
Constituintes Maurício Corrêa e Dalton Canabrava
- Vice-Presidentes, Eduardo Bonfim, Rubem
Branquinho, José Costa, Nilso Sguarezi, MiroTeí
xelra, Itamar Franco, José Fogaça, Albérico Filho,
Aloysio Teixeira, Maurício Pádua, Leopoldo Bes
sone, AlvaroAntônio, AcivalGomes, Leopoldo Pe
rez, Moysés Pimentel, Jesualdo Cavalcanti, Plínio
Martins, Erico Pegaroro, Leite Chaves, Osvaldo
Macedo, Bocayuva Cunha, Ronaro Corrêa, Leur
Lomanto, Manoel Ribeiro, José Jorge, Henrique
Córdova, ViniciusCansação, Nelson Wedekin, Vic
tor Faccioni, Agassiz Almeida, PlínioArruda Sam
paio, Francisco Amaral, Paes Landim, Henrique
Eduardo Alves,Humberto Souto, Lúcio Alcântara,
Enoc Vieira, Raul Ferraz, LuizViana,Expedito Ma·
chado, HélioManhães, Jutahy Júnior, Genebaldo
Correia, VivaldoBarbosa, Jorge Leite,Hugo Napo
leão, Michel Temer, César Cals Neto, Bonifácio
de Andrada, Paulo Roberto Cunha, Jorge Hage,
Jairo Carneiro, SílvioAbreu, Alexandre Costa, Fa
rabuliniJúnior, Ibsen Pinheiro, Tito Costa, Robson
Marinho, Del Bosco Amaral, Costa Ferreira, Ivo
Mainardi,AdolfoOliveira,João Carlos Bacelar, Ha
roldo Sabóia, Djenal Conçalves, Israel Pinheiro,
Marluce Moreira Pinto, Max Rosenmann, Cunha

Bueno, Messias GÓIS, Nelson Jobim, Manoel Mo
reira, Adhemar de Barros Filho, João Paulo, Alair
Ferreira, Celso Dourado, Mendes Ribeiro, José
Geraldo. RuyBacelar, LuizHenrique e Jesus Tajra,
compareceram mais os Constitumte Vitor Dias
Trovão, Jamil Haddad e Gumercindo Milhomem.
AAta da reunião anterior foiaprovada, com obser
vações do Constituinte Bocayuva Cunha. O Sr.
Presidente anunciou abertura do prazo para apre
sentação de destaques ao Substitutivo do Relator
e às emendas a ele apresentadas, fixando o seu
término às 16 horas. Falaram, pela ordem, os
Constituintes Itamar Franco, Ronaro Corrêa, José
Fogaça, José Costa, Jorge Leite e Henrique
Eduardo Alves.Os trabalhos foram interrompidos
às doze horas e vinte minutos. A reunião foi reini
ciada às 19 horas e trinta minutos, com a distri
buição do parecer do relator às emendas ao subs
titutivo. Por proposta do Constituinte Bocayuva
Cunha, o Sr. Relator, Constituinte Egídio Ferreira
Uma, aceitou elaborar um novo texto, articulado,
incorporando as emendas que acolhera. Em se
guida, o Sr. Presidente suspendeu a reunião, que
foi reaberta às 16 horas e quarenta e cinco minu
tos do dia treze. Falaram pela ordem os Consti
tuintes José Jorge, José Fogaça e Plínio Arruda
Sampaio, como Relatores das Subcomissões, e
o Constituinte Egídio Ferreira Uma, como Relator
da Comissão Temática. Encaminharam a votação
os Constituintes Nelson Wedekin, José Costa, Bo
cayuva Cunha, Maurício Pádua e Victor Faccioni.
Passando-se à votação nominal, foi aprovado o
Substitutivo do Relator, nos termos do texto articu
lado e do adendo que o acompanhava, e rejeita
das as Emendas com parecer contrário do Rela
tor, ressalvados os destaques. A seguir, foram vo
tadas as proposições destacadas. 1)- Aprovadas
as Emendas noS 1.004, 829.1.085,803,741,240

(parcialmente) e 351. 2) - Rejeitada a Emenda
n° 352. 3) - Aprovadas as emendas noS 353,
752, 520, e 104 (com retificação de redação).
4) - Aprovados os seguintes destaques do Sr.
Jorge Leite ao adendo do texto articulado: a) rela
tivo à supressão das expressões "na forma e nos
limites desta Constituição", constantes do art. 38;
b) relativo à supressão das expressões "coletiva"
e "a moção de desconfiança individual ou plural
determina a exoneração do Ministro ou Ministros
por ela atingidos", constante do § 1° do art. 43;
c) relativo à supressão das expressões "indivi
duais, plural ou" e conforme se dirija - respecti
vamente - a um determinado Ministro, a mais
de um ou ao Conselho de Ministros como um
todo, incluindo o Primeiro-Ministro", constantes
do art. 43 e seus parágrafos; d) relativo à supres
são das expressões "quando dirigida a determi
nado Ministrode Estado, que não seja o Primeiro
Ministro, não importa exoneração dos demais",
constantes do § 3' do art. 43; e) relativo à supres
são da expressão "coletiva", constante dos arts.
45 e 47; f) relativoà supressão do parágrafo único
do art 47.5) -Aprovadas as Emendas noS 103,
1.065, 890, 1.106 e 1.093. 6) - Rejeitadas as
emendas noS 265 e 266. 7) - Aprovada a Emenda
n° 267. Às três horas da manhã do dia quatorze
foram interrompidos os trabalhos. A reunião foi
reiniciada às onze horas, com o Sr. Presidente
anunciando o falecimento do Constituinte Sena
dor Fábio Lucena. Falaram em homenagem ao
ex-Senador os' Constituintes Carlos Vinagre, Ita
mar Franco, José Fogaça, Luiz Viana, Maurício
Corrêa, Ibsen Pinheiro, Lúcio Alcântara, Hugo Na
poleão, Victor Faccioni, Leite Chaves, Agassiz
Almeida, Jamil Haddad, MiroTeixeira, Egídio Fer
reira Uma e Eduardo Bonfim. Por proposta do
Constituinte Itamar Franco o Sr. Presidente solici-
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tou aos presentes que, de pé, prestassem, durante
o ilustre Constituinte Fábio Lucena. Após, conti
nuando as votações nornínars,foiaprovado o des
taque do Sr. Constituinte Jorge Hage, relativo à
supressão do art. 31 do adendo ao texto articu
lado, prevalecendo, em consequência, a redação
original do substitutivo do Relator. 9) - Rejeitada
a Emenda n- 1.007. O Sr. Presidente suspendeu
os trabalhos às quatorze horas, com a retirada,
pelo Srs. Constituintes, de todos os destaques
até ali apresentados. Após acordo, os Srs. Mem
bros apresentaram novos destaques, em número
tal que a votação pudesse encerrar-se dentro do
prazo finaldestinado à Comissão. O Sr. Presidente
reiniciou a reunião às dezesseis horas, continuan
do as votações. 10) - Rejeitada a Emenda rr
461. 11) - Aprovada a Emenda n° 1.005. 12
- Prejudicadas, por não ter sido atingido o quo
rum regimental, as emendas n" 25, 27, 28, 37,
41 e 155, votadas em bloco. 13) - Rejeitadas
as emendas nOS 362, 404, 878 e 880 14) -Apro
vadas as emendas nOs 412 e 805, esta ao Antepro
jeto da Subcomissão do Poder Legislativo. 15)
- Aprovado parcialmente o destaque do Sr.
Constituinte Enoc Vieira, relativoà supressão dos
incisos li e V do artigo 12 do texto articulado,
sendo aprovada a supressão do mcisoVe mantida
a redação constante do Anteprojeto, quanto ao
inciso 11. 16) - Rejeitadas as Emendas noS 131
e 269. 17) - Prejudicadas, por não ter sido atin
gido o quorum regimental, as Emendas noS 976,
607 e 953. 18) Rejeitadas as emendas nOS 289
e 195. 19) - Aprovadas as Emendas nOS 136,
60,288,534,354,214,216,359,986,379,1.041
e 694; o destaque do Constituinte Ibsen Pinheiro,
relativo à supressão do art, 97a do adendo ao
texto articulado; e as Emendas nOS 747, 749 e
750, votadas em bloco. 20) - Rejeitada a Emen
da rr252. Esgotada a matéria constante da pauta,
o Sr. Presidente suspendeu a reunião, por cinco
minutos, para a elaboração da Ata. Reiniciada a
reunião, a Ata foi aprovada por unanimidade. An
tes de declarar encerrados os trabalhos da Comis
são, o Sr. Presidente parabenizou a todos os Cons
tituintes pela demonstração de dignidade e dedi
cação ao trabalho durante os sessenta dias de
convivência nesta fase de elaboração constitu
cional. As notas gravadas da presente reunião (a
rão parte integrante desta Ata. Encerramento: As
vinte e três horas e cinquenta e sete minutos,
nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reu
nião e, para constar, eu, , Ruy Omar
Prudêncio, Secretário, Lavrei a presente Ata, que
será assinada pelo Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da Comissão da Organização dos Poderes
e SIstema de Governo.

APresidência, registra, inicialmente, sua satisfa
ção com a presença, no plenário, de diversas enti
dades e associações de classe. Mas gostaria de
pedir às pessoas que eventualmente estejam ocu
pando os lugares destinados aos Srs. Constituin
tes que se colocassem mais atrás. Assim teremos
de acolher os Constituintes e dar seqüência aos
nossos trabalhos. Atendendo ao Constituinte Bo
cayuva Cunha, que pede a dispensa da leitura
da ata...

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, pela ordem. Háum equívoco. Muito
pelo contrário, vou pedir até a discussão da ata.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Entendi
que V. Ex" havia pedido a dispensa da leitura da
ata. Então, Vamos proceder à leitura da Ata, aten
dendo à solicitação de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA-
o que disse a V. Ex' é que a ata estã incompleta.
Li-a ligeiramente e pude constatar que sua reda
ção termina com a votação do recurso feito pelo
Constituinte José Genoino, Líder do PT. Não há
qualquer referência a questão fundamntal que vo
tamos, por unanimidade, referente à modificação
do nosso Reqírnento Interno. Peço, portanto, a
V. Ex" que retifique a ata.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A ata
será retificada, nos termos do pedido de V. Ex"

A Presidência determina que a ata seja cor
rigida.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, dada a presença de muitos visi
tantes - V. Ex' conhece a maioria dos Consti
tuintes, mas não alguns dos Suplentes - não
seria melhor, antes de qualquer tomada de posi
ção, fazer-se a chamada, para se constatar quais
Titulares e Suplentes encontram-se persentes? Is
so será importante, em algum momento da ses
são.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para contestar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao nobre constituinte MiroTeixeira,
para contraditar' a questão de ordem.

O SR. CONSmUlNTE MIRO TEIXEIRA - lou
vo a preocupação do Constituinte Del Bosco
Amaral, que sempre zelou pelos princípios que
norteiam todos nós, na Assembléia Nacional Con
tituinte, com relação à ordem dos trabalhos. Mas
pedi a palavra para contraditar S. Ex" porque me
parece que não haverá qualquer deliberação mes
te momento. Parece-me até que haverá a suspen
são da sessão por não ter chegado a tempo aqui
a segunda versão do substitutivo do Relator.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - APresi
dência, respondendo à questão de ordem de V.
Ex', e como não há matéria a ser votada neste
mstante, delibera que não há necessidade de se
proceder à verificação solicitada à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL
- Sr. Presidente, pela ordem. Peço atenção a
V.Ex", porque no momento não há qualquer ques
tão polêmica, mas V. Ex' não pode, em sã cons
ciência, dizer sequer se há número. Podemos ser
Constituintes..

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Informo
ao ilustre Constituinte que o número para abertura
de nossos trabalhos está consignado em ata. A
Presidência louva-se na ata para iniciar os traba
lhos. Não havendo nada a ser deliberado agora,
tenho certeza de que V. Ex" entenderá a posição
da Presidêndia.

Percebo que o Plenário,embora nem tenhamos
iniciado a votação, está indócil, inpaciente Mas
de qualquer maneira, não havendo matéria a ser
votada neste instante, parece-nos absolutamente
desnecessário que se proceda à verificação solici
tada por V. Ex'

Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Côns
tituinteJorge Leite.Logo em seguida, pela ordem,
terá a palavra o Constitumte Lúcio Alcântara.

O SR. CONSmUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, é notóno o atraso do início da nossa
reunião. Naturalmente, temos de compreender
as dificuldade técnicas que enfrenta o Relator.

No entanto, peço a V. Ex" que suspenda a ses
são e marque outra em novo horário, e que seja
assegurado a todos o direito ao destaque no mes
mo prazo já estabelecido. Parece-nos importante
que V. Ex' nos assegure esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Lúcio
Alcântara. Logo em seguida responderei à ques
tão de ordem de V. Ex"

O SR. CONSmUITE LÚCIO ALCÂNTARA 
Sr. Presidente, pedi a palavra para tratar do mes
mo assunto.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -A Presi
dência, respondendo à questão de ordem do ilus
tre ConstituinteJorge Leite,secundada pelo Costi
twnte Lúcio Alcântara, informa ao Plenário que
vai suspender os trabalhos, a fim de aguardar
o parecer do Relator, Egídio Ferreira Uma, às
emendas apresentadas onteontem ao seu subs
titutivo.

Dilataremos também o prazo para a apresen
tação dos pedidos de destaque. Mas peço aos
Srs. Constituintes que colaborem com a Presi
dência na condução dos trabalhos, porque, sem
sombra de dúvida, esta Comissão terá o maior
número de votações, pOIS conta com o maior
número de artigos a serem discutidos e votados.

Deste modo, na expectativa de que os pedidos
de destaque sejam em quantidade muito grande
- e, como é do conhecimento de V. Ex", há
absoluta necessidade de que a Presidência e sua
assessoria tenham condições de ordenar os des
taques - o nosso prazo não será dilatado na
proporção que gostaríamos. Tais medidas são
no sentido de que, ainda hoje à noite, tenhamos
condições de dar início à votação.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, pela ordem. É preciso que V.
Ex" estabeleça agora o prazo que teremos para
apresentação dos destaques. Se de uma, meia
ou duas horas, pouco importa. O importante é
saber exatamente o prazo de que iremos dispor.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -A Presi
dência ia exatamente tratar do assunto, quando
V.Ex" pediu a palavra para uma questão de ordem,
e do mesmo modo o Constituinte Itamar Franco.

Suspenderemos os nossos trabalhos até as
14h30min, e o prazo para destaques irá até as
16 horas.

Concedo a palavra ao Ilustre Constituite Itamar
Franco, pela ordem, e, logo em seguida, ao Cons
tituinte Ronaro Corrêa.
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o SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, com o respeito que tenho por V.
Ex', creio que não pode determinar para as 16
horas o término do prazo para recebimento de
destaques. Estaríamos contrariando não apenas
o Regimento da Constituinte, mas o próprio Regi
mento Intemo da Comissão. Veja V. Ex' que o
art. 22 do Regimento da Comissão, baseado no
art. 63 do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, diz o seguinte:

"Admitir-se-á requerimento de destaque,
para votação em separado, de partes do
substitutivo ou de emenda do grupo a que
pertencer, devendo o requerimento ser apre
sentado, por escrito, até o início da reunião
em que se der o processo de votação respec
tivo."

Então, o nosso prazo deverá ser até o inicio
da votação, Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Desejo
esclarecer a V. Ex' que em outras Subcomissões
e Comissões tentou-se aplicar um dos disposi
tivos regimentais citados por V.Ex' Contudo, veri
ficou-se impraticabilidade total dessa aplicação,
já que é absolutamente necessário... Para que V.
Ex' tenha uma Idéia,se não me engano, na Subco
missão do Poder Executivo foram apresentadas
trezentos destaques. Só para ordenar esses desta
ques foram necessárias seis horas de trabalho.

Nesse ritmo, V. Ex' há de convir,nunca termina
ríamos, já que até o início da votação os nossos
trabalhos estariam desorganizados.

Conto, então com a boa vontade de V. Ex' para
que nossos trabalhos possam ao imciarmos vota
ção...

Com muito prazer, ouço novamente.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Desculpe-me por interromper V Exa, mas vamos
receber o parecer às 14 h 30 mino V. Ex' estabe
leceu prazo até as 16 horas, apenas, para recebi
mento dos destaques. Peço a V.Ex"que nos con
ceda mais uma hora; caso contrário, não teremos
tempo de examinar o sustitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
tenho dúvida de que V. Ex', homem altamente
preparado, com uma leitura, ainda que rápida,
do substitutivo, conseguirá identificar seus inte
resses e destacar as matérias que sejam do seu
agrado. Mantenho o prazo até as 16 horas, nobre
Constituinte Itamar Franco, para o bom anda
mento dos nossos trabalhos.

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Ronaro Corrêa e, em seguida, a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA 
Sr Presidente, peço a V. Ex' uma informação.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - APreSI
dência informa que ainda não foi suspensa a ses
são, razão pela qual pede a atenção dos Srs. Cons
tituintes, do Plenário e do auditório, como um
todo, porque há um orador com a palavra.

O SR CONSTITUINTE RONARO CORRÊA 
Peço a V. Ex' que nos informe se nos será exibido
um novo substitutivo ou será apreciada emenda
por emenda, por parte do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
haverá novo substitutivo. Haverá sim, novo pare-

cer do Relator às emendas apresentadas ao seu
substitutivo.

O SR CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
O que, aliás, é uma lástima.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cede a palavra ao nobre ConstituinteJosé Fogaça.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FOGAÇA - No
bre Presidente Oscar Corrêa, ao que me parece,
pelas informações que tenho, há disposição, por
parte do nobre e eminente Relator Egidio Ferreira
Uma, desde já, incorporar algumas emendas ao
seu substitutivo. Haverá,portanto, em termos prá
ticos, novo substitutivo, nova versão do substi
tutivo.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
O que sena o ideal.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Isto
nos fazsupor, por outro lado, que os Constituintes
necessitam deter-se na análise da nova versão
do substitutivo. Há que se fazer uma análise mais
acurada, mais demorada, até para se estudar e
avaliar os pedidos de destaque. Por isso reitero
a V. Ex"que, em vez de uma hora e trinta minutos,
dilate o prazo em duas horas e trinta, ou seja,
até às 17 horas.

Esta a proposta que faço a V. Ex', para que
possamos, depois da leitura, preparar e organizar
os pedidos de destaques com base na segunda
versão do substitutivo, que trará modificações 
quem sabe? - substanciais ao primeiro substi
tutivo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constitutinte
Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, gostaria de saber se a informação
que o nobre Constitumte José Fogaça tem é ver
dadeira. Segundo informou-me o Secretário da
Comissão, nosso companheiro Ruy,não será este
o procedimento do Constituinte Egidio Ferreira
Uma; S. Ex' traria emenda por emenda e o seu
parecer, a favor ou contra, o que, aliás, acho que
dificultarà muito nosso trabalho. Preferiria que S.
Ex' trouxesse um substitutivo.

No caso de ser feito assim, e estou de acordo
com. V. Ex' de que deve haver um limite, porque
vamos ter que ordenar as emendas-deveríamos
adiar o inícioda sessão da noite. Em vezde come
çar às oito, que começasse às nove horas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Nelson Wedekin e, logo em seguida, ao Consti
tuinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE NELSONWEDEKIN
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Reitero
ao Plenário que a sessão não foi conculída e que
há novamente orador na tribuna.

Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson We
dekin.

O SR. CONSTITUINTE NELSONWEDEK1N
Sr. Presidente, concordo com a sugestão do
Constituinte José Fogaça porque, embora apa
rentemente seja uma hora a menos para nossos
trabalhos, na verdade, se ao Relator Egidio Fer
reira Lima contemplar emendas do nosso inte-

resse, não precisaremos apresentar destaque a
elas. Isso é tempo que se ganha, não que se perde.
É no sentido de reiterar essa sugestão a minha
questão de ordem, que me parece oportuna e
necessária.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
ao Plenário e às galerias que respeitem os Srs.
Constituintes que estão com a palavra. É neces
sário, antes de mais nada, que tenhamos uma
ordenação para que os trabalhos funcionem bem.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, creio que algumas
providências administrativas, que V.Ex' certamen
te poderia tomar, facilitariammuito os nossos tra
balhos, inclusive o disciphnamento da sessão. Se
o eminente Relator concluísse - admitamos 
até Ih 30 mín, o seu novo substitutivo, talvez a
Secretaria da Comissão pudesse tirar xerocópias
imediatamente e distribuí-Ias aos Constituintes.
A partir daí, bastaria, talvez,uma hora e meia para
o reínicio dos trabalhos, e cada um teria oportu
nidade de fazer uma avaliação objetiva, concreta
das modificações contidas no novo substitutivo.
Evidentemente, haveria pedido de destaque ape
nas para as emendas que não tivessem sido acata
das do novo trabalho do eminente Relator Egidio
Ferreira Lima. Parece-me que estamos dicutindo
algo que inexiste.

Peço a V.Ex' que suspenda os trabalhos e fixe
o horário para o seu reinício, adotando, simulta
neamente, providências de caráter administrativo,
ou seja, mandando tirar xerocópias do novo subs
titutivo e distribuindo-as aos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cede a palavra ao nobre Constituinte Jorge Leite,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE JORGE LEITE- Pare
ce-me que V. Ex' não terá condições, no mo
mento, de definir o tempo de que disporemos
para os destaque e de marcar horário para nova
reunião. Após a leitura do Relatório, em outra reu
nião, V. Ex" terá condições de definir o tempo
e marcar o prazo. Fora disso, estamos discutindo
algo sem sentido algum.

Proponho a V. S' que convoque nova reunião
e, somente do seu resultado, dê novo prazo para
os destaques.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - APresi
dência, atendendo às inumeras questões de or
dem levantadas, e considerando-as oportunas,
tendo em vista os acontecimentos, esclarece ao
Plenário, antes de mais nada, que o Relatório às
emendas já está pronto; a dificuldade tem sido
apenas de impressão do parecer às emendas.
É perfeitamente possível que, a qualquer instante,
recebemos o Relatórioàs emendas apresentadas
Deixoa questão para ser discutida pelos senhores.
Em vez de marcamos a abertura de nova sessão
para as 14:30h., reabriríamos a sessão às 13:30h
Se até então não tivermos recebido o Relatório,
reabriremos novamente às 14:30h. Isso para que
o tenhamos tempo absolutamente necessário pa
ra prepararmos os destaques.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES-Sr. Presidente, pela ordem. Peço a com
preensão de V. Ex'
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o SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há questão de ordem. A Presidência deixou a
questão em aberto e está disposta a dialogar, a
discutir com o Plenário. Tem V.Ex' a' palavra.

O SR. CONSIITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES -'Sr. Presidente, com a defimção de V.
Ex', seria remícíar uma sessão...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não,
não há definição Houve definição inicial,mas evi
dentemente, atendendo à solicitação do Plenário,
poderá vir a ser rediscutida.

O SR. CONSmUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Mas quando V.Ex' estabeleceu o prazo
para as 14:30h., muitos Constituintes retiraram
se: A essa altura, creio que se deve manter o
prazo até as 14:30h. e a proposta do Constituinte
Jorge Leite de, após a leitura do novo parecer,
estabelecer o prazo para apresentação dos desta
ques. Acho esta a melhor forma.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Ficam
suspensos os nossos trabalhos até as 14:30h.,
para a oportuna deliberação quanto ao prazo para
apresentação de destaques. (Palmas.)

Está suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Estão
reabertos os trabalhosda Comissão da Organi
zação dos Poderes e Sistemas de Governo. APre
sidência reconhece ter sido vencida pela máquina
e comunica aos membros da Comissão que, infe
lizmente, o computador não conseguiu, ainda for
necer-nos o número necessário de cópias dos
relatórios. Por esta razão, decide suspender, nova
mente, a reunião até as 19 horas contando com
a compreensão do ilustre Plenário, bem como
das pessoas que ocupam as galerias. (Apupos.)

Gostaria de salientar que o Presidente sente
a mesma ansiedade manifestada pelas galerias
e pelo Plenário. Mas, mais uma vez, a máquina
venceu o homem.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

Sr. Presidente, evidentemente V Ex' não tem
culpa. Mas transfere a reunião para as 19 horas.
Digamos que, na ocasião, possamos conhecer
o parecer do Relator. V.Ex', então terá de conce
der o prazo para apresentação de emendas ou
destaques ao Parecer do nobre Relator. Indago
de V. Ex' se é pensamento da Presidência aden
trar-se pela madrugada ou marcar reunião para
amanhã.

Após a apresentação dos devidos destaques
- deverá haver muitos - V.Ex', juntamente com
o Relator e o Secretário, terá de ordená-los. Isso
demandará mais tempo. Então, gostaria de saber
se serra possível estabelecer um horário...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Devo
dizer a V. Ex' que a intenção da Presidência é
iniciar a votação amanhã de manhã, pois, se às
19 horas recebermos os avulsos e os distribuir
mos, ainda despenderemos um período de mais
ou menos duas horas e meia com a apresentação
dos destaques, o que nos levaria às 22 horas.
Considerando que ainda seriam necessárias qua
tro ou cinco horas somente para ordenar os desta
ques, atingiríamos as duas horas da madrugada,
hora que me parece imprópria para iniciarmos
o processo de votação.

Entretanto, a Presidência não quer antecipar
sua decisão, mesmo porque o Constituinte Jorge
Leite, na prorrogação inicial, levantou a tese de
que a Comissão só deveria marcar seus passos
seguintes a partir do momento em que tivesse,
pelo menos, o Relatório em mão. Temo que, mes
mo iniciando a reunião às 19 horas, possa surgir
algum imprevisto. É nossa intenção - repito 
Iniciar a votação apenas amanhã de manhã.

O SR CONSTITUINTE MAURÍCIO PÁDUA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem, para
completar o esclarecimento Se marcarmos o iní
cio da reunião para às 19 horas e ela realmente
começar nesta hora, haveria possibilidade de ini
ciarmos a votação ainda hoje?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não,
Excelência.

Concedo a palavra ao Constituinte Victor Fac
cioni, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr Presidente, permito-me sugerir a V. Ex', para
melhor ordenamento dos trabalhos da Comissão
e para que os Constituintes possam dispor de
algum tempo para ler o relatório e o substitutivo
do Relator, e tendo em vista que o próprio Relator
solicitou prazo até às 19 horas ...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Quero
informar a V. Ex' que desde as quatro horas da
manhã está pronto o relatório do Constituinte Egí
dio Ferreira Lima. Falta apenas a Impressão, que
será feita pelo Prodasen. A bem da verdade, devo
dizer que o Relator foi absolutamente correto na
manutenção dos prazos regimentais. É um aden
do que faço, absolutamente necessário, no mo
mento.

O SR CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Agradeço a V. Ex' o esclarecimento

De qualquer forma, talvez se justifique ainda
mais a sugestão que desejo apresentar, já que
há retardamento da impressão por parte do Pro
dasen e, hipoteticamente, a entrega do relatório
será às 19 horas. A fim de que os membros da
Comissão disponham de algum tempo para lê-lo
e apresentar os destaques, sugiro que seja fixado,
desde logo, o prazo até a meia-noite de hoje para
recebimento dos requerimentos de destaque e
que a votação seja realizada a partir de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Infeliz
mente, só agora V. Ex' comparece à nossa reu
nião, o que lamento. Já havíamos deliberado que,
após a distribuição dos avulsos, seria aberto prazo
para a apresentação de destaques.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Maun1io Ferreira Lima.

O SR. C:ONSmUINTE MAURÍLIO FERREIRA
LIMA-Sr. Presidente, há uma emenda de minha
autoria tramitando na Comissão. Pergunto a V.
Ex' se, apesar de não ser membro desta Comis
são, posso assinar o pedido de destaque, ou se
apenas um componente desta Comissão poderá
fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Houve
concordância da Comissão de que apenas os
seus membros apresentanam destaques.

O SR. CONSmUlNTE MAURÍUO FERREIRA
LIMA - Baseado em quê artigo do Regimento

Interno a Comissão chegou a essa orientação que
impede autores de. emendas de pedir, pessoal
mente, destaque para elas?

O SR PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Informo
a V. Ex' que houve, nesse sentido, deliberação
unãnime de todos os membros da Comissão Te
mática, do mesmo modo que aconteceu em ou
tras Comissões. Lembro a V.Ex' que o Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, Ulysses Gui
marães, quando da apreciação de questão de or
dem a esse respeito, esclareceu que deveriam
ser acolhidos apenas os destaques apresentados
pelos membros da Comissão Temática.

Concedo a palavra ao Constituinte Jorge Hage,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, gostaria de regis
trar que não foi unânime essa decisão da Comis
são. Não votaríamos a favor dessa limitação, e
levantamos, no âmbito da Subcorrussão, questão
no sentido de que se permitisse a qualquer Consti
tuinte defender as suas emendas, através do pedi
do de destaque. A partir do momento em que
a Mesa, por liberalidade, permitiu que emendas
fossem apresentadas pelos Constituintes que de
sejassem fazê-lo, tena de permitir-lhes a solicita
ção de destaque, para que pudessem sustentá-Ias.
Queria apenas registrar esta nossa discordância,
embora saibamos que a decisão não foi de V.
Ex' e que nada mais há a ser feito neste momento.

Em segundo lugar, gostaria de indagar sobre
a possibilidade de ser distribuída aos membros
da Comissão uma cópia datilografada do substi
tutivodo Relator, sem termos de esperar a entrega
dos avulsos pela Gráfica do Senado, ou pelo com
putador, para que pudéssemos avançar no exame
da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Quero
informar a V. Ex' que já tive acesso ao substitutivo
do Relator e às emendas apresentadas Seria hu
manamente impossível o nosso quadro técnico
elaborar, datilograficamente, tantos relatórios
quantos são os membros da Cormssáo Temática.
Contudo, para esclarecimento de V. Ex', na me
dida do possível, estou providenciando algumas
cópias xerográficas, a fim de que, no mais curto
espaço de tempo, independentemente do Proda
sen ou da Gráfica do Senado, V.Ex' tenha acesso
ao parecer.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Evi
dentemente esta é a nossa sugestão e não datilo
grafar um por um.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Mau
rílio Ferreira Lima.

O SR. CONsmUINTE MAURÍLIO FERREIRA
LIMA - Sr. Presidente, gostaria de obter outro
esclarecimento. Se for apresentado pedido de
destaque à minha emenda, como seu autor ...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex'
poderá sustentá-la durante o prazo regimental,
que é de três minutos. Já houve entendimento
da Comissão quanto a isso Apenas não é possível
o destaque, mas a sustentação oral, sim. Essa
é uma competência de V.Ex'

Não havendo mais o que debater, ncarn sus
pensos nossos trabalhos até a entrega dos avul
sos, às 19 horas. Está suspensa a reunião.
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência comunica aos Srs. Constituintes que,
por razões de ordem técnica, a sessão será sus
pensa novamente até às 16 horas, quando então
- posso garantir - os relatórios, pelo menos
em quantidade razoável, estarão à disposição de
V.Ex'" nesta Comissão.

Estão suspensos os trabalhos.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Haven
do número regimental, declaro reabertos os traba
lhos da reunião da Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Govemo.

Esta Presidência já determinou à assessoria da
Comissão Técnica que distribuísse aos Srs. Cons
tituintes os avulsos, com o parecer do nobre Rela
tor Egídio Ferreira Uma e com as emendas apre
sentadas em nossa Comissão Temática.

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Bocayuva Cunha.

o SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, toda a Casa sabe, sobretudo o no
bre Constituinte Egídio Ferreira Uma, do apreço
e do respeito que tenho por S. Ex', dada sua
atuação e posição política. Não é necessário que
eu diga o que penso a respeito do nobre Relator,
porque isto é público e not6rio. Mas realmente
o nosso trabalho será extremamente difícil, em
função de S. Ex' não ter elaborado um substi
tutivo. Faço, portanto, um apelo a S. Ex' - não
sei se esta é a palavra mais adequada, mas não
me ocorre outra - no sentido de que peça aos
seus assessores do Prodasen, pois creio que o
nobre Relator não precisaria ficar a noite inteira
fazendo esse trabalho, que reproduzam um subs
titutivo para amanhã, uma vez que temos um
computador.

Em rápida leitura da apreciação feita pelo Rela
tor Egídio Ferreira Uma das emendas apresen
tadas, verifiquei que S. Ex' diz: "acolho, parcial
mente, a emenda". O que S. Ex' acolheu de forma
parcial? Enquanto não tivermos um substitutivo
feito pelo Relator, dizendo: "acolhi essas emendas;
essas outras não acolhi", não votaremos o substi
tutivo, como se fez em quase todas as outras
Comissões, com a ressalva dos destaques e das
emendas. Faremos isso com muita rapidez. Sem
o texto do substitutivo, porém, ficaremos em enor
me dificuldade: ou votaremos no escuro, na igno
rância, ou acabaremos não votando, dentro do
prazo estabelecido.

Acho que valeria a pena o esforço de se tentar
fazer isto, já que há um consenso de que hoje
à noite não trabalharemos. Ficaremos aguardan
do o recebimento de emendas, e a sessão será
realizada amanhã. Assim sendo, até amanhã rece
beremos o substitutivo do Relator, quando votare
mos o seu texto. Este é'o apelo que faço a S.
Ex'

Dizer-se que isso não é regimental, não é verda
de, pois foi o que aconteceu na Subcomissão
do Poder Legislativo e em todas as outras. FOI
o que ocorreu também nas Comissões em que
os Constituintes Severo Gomes e José Serra apre
sentaram seus substitutivos. Será que tanto o no
bre Constituinte Severo Gomes quanto o Ilustre
Constituinte José Serra adotaram procedimento
anti-regimental? Creio que isso não é possível.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Os
Constituintes não podem fazer substitutivo, mas
o Relator pode.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA-
S. Ex' pode e deve. É a única maneira que temos
para trabalhar.

Faço um apelo ao Constituinte Egídio Ferreira
Uma, que tanto se tem sacrificado, com patno
tismo e espírito democrático, no sentido de que
solicite aos seus assessores do Prodasen - que
é uma casa fantástica; acho que não faríamos
a Constituição sem o Prodasen - que agilizem
a reprodução dessa publicação, sem a qual será
impossível trabalharmos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Passo
a palavra ao nobre Constituinte Egídio Ferreira
Uma, para contraditar.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, antes de decidir a questão de ordem
suscitada pelo nobre Constituinte Bocayuva Cu
nha, peço a V. Ex' que entre, de imediato, em
contato com a direção do Prodasen, indagando
a que horas haveria condições de nos fomecer
esse substitutivo. Após essa resposta, decidirei a
respeito do assunto.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Fico plenamente satisfeito com a sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência irá providenciar para que o Prodasen
nos informe quanto à possibilidade de isso ser
feito, no mais curto espaço de tempo, para satis
fazer o interesse de V.Ex' e de toda a Comissão.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Acredito que isso possa ser feito, mas não quero
assumir com o plenário um compromisso e levar
dois dias para cumpri-lo. Esse trabalho ficou pron
to à meia-noite. Devia ter sido entregue às três
horas da manhã, mas isso s6 pôde ser feito há
pouco.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, considerando a pr6pria natureza de
nossa Comissão Temática, que em verdade con
grega três Subcomissões - do Poder Legislativo,
do Poder Judiciário e do Poder Executivo - pro
ponho a V. Ex' que permita aos Relatores das
Subcomissões usarem da palavra pelo espaço
de dez minutos, a fim de que, em rapidíssima
exposição ao plenário, informem a respeito do
ingente esforço, do enorme trabalho que se teve
em cada uma dessas Subcomissões, ao longo
dos 45 dias úteis que o Regimento nos reservou
para a execução de tal tarefa.

Esta é a minha proposta. Se V. Ex' for mais
generoso, poderá conceder a palavra também aos
Presidentes das Subcomissões, por igual prazo
Submeto à consideração de V. Ex' minha pro
posta.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência acolhe em parte a sugestão de V.Ex'
Em que pese ao respeito que tenho por todos
os Presidentes de Subcomissões - mesmo por
que sou Presidente de uma Comissão Temática
- parece-me l6gico que se conceda a palavra

apenas aos Relatores. Desta forma espero estar
atendendo ao objetivo de V.Ex', que é o de escla
recer o plenário sobre os relat6rios apresentados.

Antes de passar a palavra aos Relatores das
Subcomissões, concederei, nos termos regimen
tais, a palavra ao ilustre Relator Egídio Ferreira
Uma, para que S. Ex' dê o seu parecer às emendas
apresentadas. Logo ap6s, darei a palavra, alterna
damente, aos Relatores das Subcomissões e, de
pois, passarei novamente a palavra ao Relator,
para que, dentro do prazo regimental de vinte
minutos, teça considerações sobre os comentá
rios feitos pelos Relatores das Subcomissões.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Egídio
Ferreira Lima, por dez minutos, nos termos de
nosso Regimento.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, como Relator dis
pus apenas de 48 horas para estudar pouco mais
de 1.100 emendas. Não fizo substitutivo, prevale
cendo-me de minha experiência, porque elaborar
um substitutivo que não é determinado pelo Regi
mento poderia criar questões referentes à redação
das emendas aprovadas em parte ou no total.
Ap6s o debate e a aprovação das emendas, estas
seriam incorporadas a um texto que, em redação
final, seria votado por esta Comissão. A meu ver,
este é o melhor caminho e a melhor solução.
Todavia, se o Prodasen se dispuser a fazer o que
pedimos - e acredito que possa fazê-lo - aten
derei ao apelo do plenário.

Quero dizer que fizuma comunicação ao Presi
dente da Comissão, encaminhando todas as pe
ças relacionadas com o parecer. Fiz uma ligeira
exposição, de duas laudas e meia, que me dispen
so de ler em atenção ao plenário - mas peço
a cada Constituinte que o faça, quando puder.
Apresentei um quadro demonstrativo da situação
das emendas, por partidos, onde se vê claramente
que foram aprovadas, totalmente, 174 emendas
e, parcralrnente, 100 emendas, o que eleva o total
para 274. Isto significa que aproveitei cerca de
25% das emendas apresentadas pelo plenário.
Nenhum homem, nenhuma máquina, consegui
ria fazer um relat6rio mais explícito, mais claro,
de mais de mil emendas, em 48 horas. Por isto
essa decisão foi sucinta. Há um anexo com a
relação de todas as emendas, contendo o número
que receberam e o nome dos seus autores. Em
anexo, há ainda um volume com a relação numé
rica da primeira até a última emenda.

O exame deste conjunto, de imediato, dá condi
ções ao Parlamentar de ver como ficou o artigo
que quis emendar, se alcançou a emenda parcial
ou totalmente, ou se não a alcançou, e verificar
se houve alteração nessa disposição em virtude
de outra emenda. Os Srs. Parlamentares sabem
que esse jogo de documentos, bem organizado
como se encontra, dá a cada um condiçôes de
fazer um exame claro do texto.

Estou pronto ainda a atender, de maneira breve
e muito sucinta, a qualquer pedido de esclareci
mento, explicando por que o julgamento foi con
trário, quando a exposição não deixar isso bas
tante claro. Ademais, essas emendas irão ser des
tacadas, o que permitirá que seus autores as de
fendam e eu esclareça, nessa oportunidade, por
que não fui a elas favorável e até reformule meu
julgamento.

Terminando, quero dizer à Comissão que este
trabalho, seguramente, contém falhas e que estou
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disposto, sem nenhum pejo, a retificaresses enga
nos e a repor a verdade em relação à vontade
de cada Constituinte. É normal, até nos tribunais,
o juiz reformular o seu voto. Se me convencer,
no debate, de que o argumento do autor da emen
da está correto, farei essa reformulação, de ma
neira clara e limpa. Meu desejo é o de'que o
trabalho de todos seja aproveitado naquilo que
tem de melhor e esta Comissão desempenhe
muito bem a tarefa que lhe foi atribuída.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Antes
de dar a palavra aos Relatores das Subcomissões,
esta Presidência deseja anunciar ao Plenário que
está, a partir de agora, aberto o prazo para recebi
mento de destaques, por um período de duas
horas, Até às 22h serão recebidos pedidos de
destaques, para que, em seguida, possamos orde
ná-los e colocados em votação, oportunamente.

Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Cons
tituinte Ruy Bacelar.

O SR. CONSTITUINTE RUY BACELAR - Sr.
Presidente, desejo saber de V.Ex' qual o posicio
namento da Presidência em relação aos pedidos
de destaque propostos pelos membros suplentes
desta Comissão. Como a Presidência vai conside
rá-los?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, salvo melhor juízo do Plenário, acha
justo que os suplentes também apresentem seus
pedidos de destaque, já que, eventualmente, po
dem vir a ser considerados titulares durante o
processo de votação.

O SR.CONSTITUINTE RUY BACELAR -Muito
obrigado a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Agassiz Al
meida, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, o esforço que estamos fazendo
é muito grande. Sei que a responsabilidade por
esse atraso não é de V.Ex' nem do nobre Relator,
mas de um processo de ordem técnica do Proda
seno Entretanto, vamos votar assuntos de grande
profundidade, pois se trata de matéria constitu
cional, e os colegas que compõem esta Comissão
não podem, com esse número volumoso de
emendas - mil e tantas - ter condições de pre
parar destaques, num espaço tão exíguo de tem
po.

Ouvindo V. Ex' e os demais membros desta
Comissão, solicito à Mesa que o prazo para apre
sentação de destaques seja mais elástico, para
que possamos estudar esse enorme,número de
emendas e preparar os destaques. E a questão
de ordem que apresento, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex' que aguarde, porque já concedi a palavra,
pela ordem, a um outro orador.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, peço a V. Ex' que me
inscreva.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
muito prazer, nobre Constituinte. Após ouvirmos

o nobre Constituinte AdolfoOliveira.V Ex' poderá
fazer uso da palavra, pela ordem.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Adolfo
Ohveíra.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRA
Sr Presidente, faço um apelo a V.Ex' no sentido
que realize uma gestão junto ao Prodasen, ou
a quem de direito, para que nos seja fornecida
uma cópia das emendas, porque se toma quase
unpossível prepararmos os pedidos de destaques
e debatermos a matéria sem saber o teor das
emendas aprovadas parcialmente, ou in totum,
pelo ilustre Relator, Não temos conhecimento
dessas emendas e não recebemos os avulsos cor
respondentes a elas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Antes
de responder à questão de ordem de V.Ex', con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Genebaldo Correia

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, quero desde logo ressaltar
a compreensão de todos nós para com as dificul
dades que a Mesa está encontrando, mas é abso
lutamente impossível - V. Ex' falou em duas ho
ras e já ultrapassamos esse tempo em dez minu
tos - apresentarmos destaques com base na
leitura rápida do relatório. Pediria a V. Ex' que
prorrogasse o prazo, talvez até as 24 horas, para
apresentação de destaques.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Mesa deseja informar aos nobres Constituintes
que houve um problema com o Prodasen ao fazer
a impressão dos avulsos. Do mesmo modo que
nós, até algum tempo atrás, não tínhamos em
mão o parecer do ilustre Relator sobre as emen
das, ainda não temos condições de receber todos
os avulsos necessários, com as emendas, para
que os Srs. Constituintes possam ter acesso a
elas, como é o desejo de V.Ex"'. Entretanto, esta
Comissão dispõe de alguns avulsos, que vai fazer .
distribuir aos Srs. Constituintes, sem prejuízo de '
já ter reiterado ao Prodasen - tenho certeza de .
que o nobre Constituinte Erico Pegoraro vai en
tender nossa posição - nosso interesse em que
maior quantidade de avulsos com as emendas,
possam ser distribuídos a toda a Comissão Temá
tica.

Atendendo às questões de ordem levantadas
pelos ilustres Constituintes Agassiz Almeida, Ge
nebaldo Correia e Adolfo Oliveira, dilato o prazo
para recebimento de destaques até as 23h30min.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Costa,
pela ordem.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, na compilação que recebemos do
Prodasen, em alguns momentos se dizque deter
rmnada emenda ou conjunto de emendas foiacei
to parcialmente, mas não se sabe, em verdade,
a extensão da aceitação, pelo Relator, da emenda
referida. É absolutamente impraticável submeter
essa matéria a votos, quando não se conhece
o conteúdo das emendas.

Constrangido, quero dizer a V.Ex' que, ~ contí
nuar essa situação, vou propor à Comissão -

já que ela pode o mais, pode o menos - qu~

aprove os relatórios já aprovados nas Subcorms
sões, porque o que está aí confere ao Relator
um cheque em branco. Não sei o que o Relator
vai fazer com as emendas aprovadas parcialmen
te. A ser assim, prefiro aprovar o substitutivo já
aprovado na Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Constituinte Osvaldo Macedo, pela
ordem. I

O SR. CONSTITUlr!rrE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, todós estamos querendo real
mente pôr ordem nos trabalhos. Compreendo o
cuidado de cada membro da Comissão ao preten
der estabelecer a melhor fórmula para o desem
penho das nossas atividades, bem como o esforço
hercúleo do Sr. Relator na apreciação de todas
as emendas. Ficou demonstrando que a máquina
também não é tão perfeita assim. No entanto,
tive o cuidado de examinar todas as emendas
que apresentei: quatro delas aprovadas, ou apro
vadas parcialmente, e a maioria rejeitadas. E pude
constatar, pelo trabalho do Sr. Relator, as razões
da rejeição ou da aprovação, mesmo parcial, de
cada uma delas.

Com todo o respeito que tenho pelo Consti
tuinte José Costa, parece-me que a preocupação
com a extensão da aprovação parcial é insubsis
tente, tendo em vista que satisfaz à apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há questão de ordem a ser respondida.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Victor Faccioni e, logo em seguida, ao Consti
tuinte Jairo Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, em que pese o alto conceito que
desfruta entre nós e no seio de toda a Assembléia
Nacional Constituinte o nobre Relator Egídio Fer
reira Lima, tido por todos como um dos homens
mais brilhantes desta Constituinte, não teremos
como apreciar seu relatório se não tivermos o
texto do substitutivo.

Tem razão o nobre Constituinte José Costa:
não temos aqui a cópia das emendas; cada um
de nós tem, no máxímo, o texto das emendas
que apresentou ou daquelas às quais requereu
destaque. Não dispomos da versão finaldo substi
tutivo e temos de votá-lo confiando apenas na
manifestação do nobre Relator, sem termos uma
visão de conjunto, uma apreciação do texto final
do artigo quando modificado parcial ou completa
mente. É impossível Sr. Presidente, votarmos aqui
o substitutivo, sem termos conhecimento do tex
to. Será um caso inédito, quero crer. Simples
mente inédito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Não
há o que votar.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
E também sem as emendas, com prejuízo pleno
para decisão que teremos de tomar nesta Comis
são Temática.

Sr. Presidente, considerando que estaremos
apreciando aqui o capítulo da Constituição que
trata da organização dos Poderes - do Legis
lativo, do Executivo e do Judiciário - não pode
mos...
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Ouço
as palavras de V. Ex'

Peço aos Srs. Constituintes colaboração, por
que há um orador na tribuna

Tem V. Ex' a palavra, Constituinte Victor Fac
cioni.

o SR. CONSTITUINTE VICfOR FACCIONI 
Veja V. Ex' a dificuldade que tem para atender,
à minha questão de ordem, e à demanda de ques
tões múltiplas que estão sendo formuladas ao
mesmo tempo neste Plenário. Imagine V. Ex' co
mo será, conseqüentemente, a discussão do rela
tório se não conhecermos o substitutivo!

Sr. Presidente, não podemos correr o risco, exa
tamente no trato da organização dos Poderes,
de cometer tão flagrante falha de ordem doeu
mentaI. Estamos votando que matéria? Qual o
texto? Estamos votando a apreciação de uma pro
posta, mas não estamos votando a proposta. É
matéria abstrata. Temos necessidade, efetiva
mente, de conhecer o texto que vai ser votado.
Se quando eu sair desta sala, a imprensa nacional
me entrevistar, pedindo a minha opinião sobre
o artigo que foi votado, não tendo o artigo, o
que vou dizer Sr. Presidente? Se eu não puder
nem explicar o que votei, como posso votar?

Sr. Presidente, nestas condições, quero crer que
estamos cometendo uma falha flagrante que po
de comprometer, inclusive, a apreciação da maté
ria e a decisão que esta Comissão vai tomar. Por
isso proponho, insistindo...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência reitera o pedido a V. Ex", no sentido
de que prestem atenção ao ilustre Constituinte
Victor Faccioni, que está fazendo uso da palavra.

Peço a S. Ex' que conclua a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE VICfOR FACCIONI 
Quero concluir, Sr. Presidente. Mas veja a palavra
não é suficientemente considerada ou não é):levi
damente ouvida. O texto escrito é que-vale. Se
o tivermos, poderemos examinar a matéria; caso
contrário, estaremos prejudicando os trabalhos
desta Comissão.

Por isso volto a insistir, Sr. Presidente, juntan
do-me às propostas feitas anteriormente por ou
tros nobres Constituintes, na suspensão dos tra
balhos desta Comissão até consegutrmos ter em
mão o texto do substitutivo apresentado pelo
Relator.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Constitumte Jairo Carneiro.

(Conversas paralelas - fora do microfone)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Há um
orador inscrito, o Constituinte Jairo Carneiro. S.
Ex' tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, acontece que há uma reunião na Me
sa, e é impossível, decidir-se alguma coisa.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Como vamos decidir assim, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência encarece aos Srs. Constituintes Albé
rico Filho, José Fogaça, Ibsen Pinheiro, Gene-

baldo Correia e Jorge Leite que tenham suas con
versas parlamentares em outro lugar que não seja
à Mesa.

Tem a palavra o Constituinte Jairo Carneiro,
pela ordem, novamente.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, efetivamente nós, Constituintes
desta Comissão, não temos condições de iniciar
o processo de votação sem dispor do texto conso
lidado do Relator. Sugiro a V. Ex' que, ouvido
o Plenário, passe o receber já os pedidos de desta
ques, assegurando aos Constituintes o exercício
do seu direito. Mas que conceda prazo ao ilustre
Relator, para que S. Ex' ofereça o texto conso
lidado até amanhã às 9h,e, se necessário, obtenha
do ilustre Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte uma dilatação do prazo, diante das
deficiências, para que votemos o substitutivo até
segunda ou terça-feira. Que isso seja feito em
benefício geral da Nação e não fiquemos adstritos
a um prazo exíguo, comprometendo os trabalhos
desta Comissão. Não é possível que o prazo fixado
de maneira tão peremptória venha a prejudicar
o trabalho realizado com tanta dedicação por tan
tos brasileiros, que têm graves responsabilidades
neste momento. Que se vá até ao Presidente Ulys
ses Guimarães e se consiga a prorrogação do
prazo, para que votemos essa matéria da mais
alta relevância, na Assembléia Nacional Constí
tuinte, com embassamento. Assim não é possível,
pois não somos crianças. Temos graves respon
sabilidades sobre nossos ombros. Que se amplie
o prazo e se chegue ao entendimento de que
sãbado e domingo ficam prejudicados no côm
puto do prazo desta Comissão.

É o que proponho a V. Ex'.: conceda-se prazo
ao Relator até às 9h, para que recebamos o texto
consolidado. Do contráno, não teremos condi
ções de trabalhar.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEXEIRA- Sr.
Presidente, peça a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Miro Teixeira. Em
seguida, darei a palavra ao Constltuinte Bocayuva
Cunha e, logo após, ao ilustre Constituinte Luiz
Vianna

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, quero formular à Mesa e ao Plenário
uma proposta. Estamos diante de uma dificul
dade técmca bastante grave. É evidente que todos
os Srs. Constituintes, como eu próprio, desejamos
examinar o mais profundamente possível o substi
tutivo do Relator e o parecer de S. Ex'com relação
a essas emendas Temos prazos regimentais. A
minha proposta é no sentido de que os autores
das emendas indicadas como rejeitadas, ou apro
veitadas em parte, encaminhem seus destaques.
Com a distribuição do parecer do Relator, conten
do as emendas respectivas, os autores de desta
ques verificarão se os mantêm ou não. Faríamos
assim uma grande economia processual e de
tempo. Não interromperíamos nosso trabalho e
estariamos aptos, no prazo regimental, a atender
às expectativas do povo brasileiro.

É a proposta que faço à Mesa, Sr. Presidente.
No caso de indeferimento, peço a V. Ex' que a
submeta, em grau de recurso, ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra a V. Ex', pela ordem, de acordo
com a inscrição, ilustre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Vejam V.Ex",Constituintes Oscar Corrêa e Egídio
Ferreira Uma, que a minha preocupação micial
- e eu fUI o primeiro a levantá-la - tomou conta
do Plenário. Verifico que V. Ex', eminente Consti
tumte Egídio Ferreira Uma, aprovou 174 emen
das e, parcialmente, 100 emendas. Portanto, não
se trata de apreciar 1.153 emendas, como foi
o trabalho de V.Ex' até agora.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - Exa
minei todas as outras.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Exatamente.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - V.
Ex', quando julga um processo, examina-o todo.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Quero dizer que fica muito fácil para o Prodasen
incluir no substitutivo de V. Ex' essas 274 ernen
das. Não será um trabalho tão grande como o
que V.Ex' já teve.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Uma) -Per
mita-me V. Ex' um esclarecimento, Passei duas
noites acordado e vou passar a terceira, para aten
der à Comissão. Amanhã, pela manhã, V.~
terão o parecer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA-
V.Ex' quer dizer o substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO
Tenho uma proposta a fazer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Gostaria
de colocar em votação a proposta do Constituinte
Miro Teixeira, que é de natureza regimental.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO
Sr. Presidente, V.Ex'não deve colocar em votação
a proposição de S. Ex', pois quero complemen
tá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V Ex' a palavra para complementar a questão
de ordem levantada pelo Constituinte Miro Tei
xeira.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO 
Complementando a proposta do Constituinte Mi
ro Teixeira, gostaria que fosse considerada, ex-o
ficio, toda a parte rejeitada como destacada Seria
feita a classificação, e, no momento da votação,
quem não quisesse manter o destaque desistiria
de pedi-lo. Assim, poderemos começar a traba
lhar logo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A pro
posta do Constituinte Miro Teixeira é menos
abrangente do que a de V.Ex'V.E?' há de entender .
que pode haver algum Constituinte que ache que
determinada matéria deva continuar a ser rejeita
da, ou seja, pode ser que algum Constituinte ima
gine que nem tudo que foi rejeitado deva conti
nuar rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO
Mas é mais fácil desistir do que insistir. O nobre
Relator está concordando comigo.
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - De qual
quer maneira, nada impede...

O SR. CONSTITUINTEMANOELRIBEIRO 
Quero que V. Ex" coloque a minha proposta em
votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A pro
posta do Constitumte Miro Teixeira é no sentido
de que sejam acolhidas emendas e destaque pela
Comissão, independentemente da elaboração do
texto final, que será provídenciado pelo Relator
Egídio Ferreira Uma para ser entregue a V. Ex"
amanhã, quando do início dos nossos trabalhos.
A par disto, os Srs. Constituintes, membros da
Comissão, titulares e suplentes, poderão apresen
tar suas emendas e seus destaques até à meia
noite de hoje Explico a V.Ex'" o porquê do meu
mteresse em manter essa proposta. Já disse a
esta Casa que o trabalho de ordenamento de des
taques é extremamente penoso e nunca dura me
nos do que quatro ou cinco horas.

O SR. CONSTITUINTEMAti0EL RIBEIRO 
Sr. Presidente, estou tentando facilitar a tarefa de
V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Percebo
que, com muita ansiedade, o ilustre Constituinte
José Fogaça quer fazer uso da palavra.

O SR. CONSTITUINTE MANOELRIBEIRO 
Sr. Presidente, a rmnha questão de ordem é abran
gente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Quero
informar ao Constituinte José Fogaça que estou
colocando em votação uma proposta do Constí
tuinte MiroTeixeíra,

Concedo a palavra ao Constituinte José Foga
ça, para complementar a questão de ordem do
Constituinte MiroTeixeira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- Sr.
Presidente, vejo na atitude do ilustre e eminente
Relator Egídro Ferreira Uma uma postura profun
damente democrática. S. Ex' decidiu por não
obrar uma nova versão de substitutivo. Em outras
palavras, S. Ex" optou por apenàs julgar as emen
das do ponto de vista do seu aproveitamento.
Em função disso, S. Ex" realiza um gesto de aber
tura, de acolhimento das tendências majoritárias
do Plenário, o que, a meu ver, é profundamente
elogiável.

O nobre CConstituinte Egídio Ferreira LImanão
desejou trazer aqui um trabalho pronto, acabado,
fechado, para ser praticamente imposto aos
membros desta Comissão; quis apenas oferecer
a contribuição do seu julgamento, dos seus crité
rios de valor, da sua valorização de cada emenda.
Percebo que S. Ex"teve a intenção de nos oferecer
seu parecer sobre cada emenda como um ponto
de referência no qual o Plenário pode, ou não,
se basear. Registro isso como uma atitude essen
cialmente democrática e aberta, diria quase mé
dita na Assembléia Nacional Constituinte. Não
posso deixar de registrar um elogio, Não posso
também deixar de expressar meu orgulho, como
integrante do mesmo partido do nobre Consti
tuinte Egídio Ferreira Uma. S. Ex" deseja liberar
o Plenário para uma atuação de construção cole
tiva.

A partir desse entendimento, penso eu ser des
necessário que tenhamos o corpo pronto e acaba-

do de uma nova versão de substitutivo, com as
emendas aprovadas, incorporadas e organizadas.
O que devemos fazer é votar as emendas e tomar
o parecer do nobre Relator como um ponto de
referência para o nossojulgamento. Esta me pare
ce ser a interpretação mais fiel das intenções de
S. Ex' Com isso, a meu ver, não há qualquer
dificuladade para iniciarmos o processo de vota
ção. O que precisamos fazer agora é, em primeiro
lugar, abrir um prazo para os pedidos de destaque
e, em seguida, ter acesso ao texto das emendas,
porque, sem ele, é evidente que os Srs. Consti
tumtes não podem trabalhar, pois cada um conhe
ce o texto das própria emendas, mas não conhece
o texto das emendas dos outros membros desta
Comissão.

Desta maneira acredito que é perfeitamente
possível trabalhar, embora, talvez, seja um pouco
mais exaustivo. Mas é rigorosamente mais demo
crática a atitude de abertura do Relator; diria que
o seu comportamento é quase inaudito. O Relator
oferece seu parecer, mas deixa em aberto o corpo
do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ COSTA - Cons
tituinte José Fogaça, ninguém está pondo em
dúvida o espírito democrático do Relator. O que
se está destacando é que não há condições mate
riais para trabalharmos, porque as emendas não
são conhecidas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- Sr.
Presidente, a proposta que faço a V. Ex' é no
sentido de qlJe procedamos aos pedidos de desta
que, conforme o prazo estabelecido por esta Co
missão, a partir do conhecimento do texto das
emendas, que devem ser distribuídos aos Srs.
Constitumtes.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Erico Pegoraro,
que está inscrito.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO
O Reqimento Interno, Sr. Relator Egídio Ferreira
Lima, estabelece que o Relator deve distribuir em
avulso o relatório. V. Ex", há pouco, afiançou que
amanhã, às nove horas, nós, os membros da Co
missão, receberemos o parecer, em avulso. Não
posso, entretanto, concordar com o nobre Consn
tumte José Fogaça, porque o ilustre relator arguiu
apenas as emendas, ou parte delas. E não tere
mos condições de saber o conteúdo que ficou
expíícrtado no respectivo arttqo. Por isso entendo
que V. Ex" tem toda a razão quando abre essa
possibilidade - mais um sacrífícto de V Ex'
de passar mais uma norte acordado, por nos ofe
recer um avulso Assim, teremos condições de
trabalhar, desde que a Mesa abra espaço para
apresentação de destaques, a partir do recebi
mento do avulso.

O SR. CONSTITUINTEJORGE LEITE- Peço
a palavra para uma indagação, Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Jorge Leite, para
um a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEJORGE LEITE - Sr.
Presidente, entendemos que a solução já foi en
contrada. A partir do momento em que o Relator
anunciou que amanhã, pela manhã, apresentará
ao Plenário desta Comissão um substitutivo, creio
que foram solucionados os problemas que esta
mos encontrando quanto à questão de como pro-

ceder para o desenvolvimento dos nossos traba
lhos. V.Ex'já comunicou ao Plenário que amanhã,
pela manhã, teremos o substitutivo. Portanto, na
da há que impeça que V. Ex" abra o prazo para
recebimento dos destaques E, amanhã, este Ple
nário terá condições de começar a votar o subs
titutivo.

Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que mantenha
essa decisão, porque a solução foi encontrada,
e por ela poderemos cumprir os prazos e desem
penhar nossos deveres. Essa é a fórmula que
entendo ser a melhor.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Leur Lo
manto.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Agradeço a V.Ex' e pergunto em quanto tempo
a Mesa estaria apta para fazer chegar às mãos
dos membros desta Comissão o texto das emen
das oferecidas.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Comissão tem trinta avulsos de emendas, número
insuficiente para todos os Srs, ConstItumtes. Esta
mos providenciando para que, no mais curto es
paço de tempo, os Srs. Constituinte tenham aces
so a outros sessenta avulsos.

De qualquer maneira, coloco em votação a pro
posta do Constituinte Miro Teixeira, no sentido
de que, independentemente da elaboração de um
texto consolidado, com todas as emendas aprova
das pelo ilustre Constituinte Egídio Ferreira Lima,
apresentemos, até à meia-noite, os destaques de
todas as emendas, sem prejuízo, repito, de que
retiremos os destaques que se tornarem desne
cessários, a partir do momento em que os Srs.
Constituintes os receberem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação a proposta do Constituinte Miro Teixeira.
(Pausa)

Está aprovada a proposta.
Amanhã, pela manhã, esta Presidência entre

gará aos Srs. Constituintes os avulsos, com o texto
consólidado do Constituinte Egídio Ferreira Lima.

Conovo os Srs, Constituintes para prossegui
mento da reuruáo, amanhã, sábado, dia 13 de
junho, às 11 horas da manhã.

Está suspensa a reunião.

Runião do dia 13·6·87

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) - Srs,
Constituintes, embora não haja quorum regimen
tal, permito-me reabrir os trabalhos da Comissão
da Organização dos Poderes e Sistema de Gover
no apenas para fazer um comunicado.

O nobre Presidente desta Comissão, telefonou
me pedidndo que desse conhecimento aos Srs.
Constituintes, às Senhoras e Senhores aqui pre
sentes, de que somente ao meio-dia terá condi
ções de formalmente, abrir os trabalhos da Co
rmssâo, em virtude de atrasos provocados pelo
Prodasen.

Portanto, declaro abertos os trabalhos, e os sus
pendo reconvocando os nobres Constituintes pa
ra o meio-dia. Muito obrigado. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Declaro
reaberta a reunião da Comissão da Organização
dos Poderes e Sistema de Govemo.

Esta Presidência já fez destribuir copias dos
substitutivos aos Srs. Constituintes, atendendo a
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inúmeras solicitações feitas na reunião de ontem
à noite.

Gostaria de registrar o esforço realizado pelo
ilustre Relator Egídio Ferreira Lima, que, durante
toda a noite, com a sua assessoria, superando,
Inclusive, diversos obstáculos, juntamente com
a aquipe do Prodasen, procurou, de todos os mo
dos, trazer ao conhecimento de V. Ex" aquilo
que era o desejo da grande maioria deste Plenário.

Evidentemente, não poderemos exijirdo Proda
sen e de S. Ex'a perfeição. Solicito aos Srs. Consti
tuintes que, na hipótese de encontrarem algum
erro, atribuam-no mais à falha humana, ao cansa
ço do que ao desinteresse, e à má vontade do
Relator e da equipe do Prodasen.

Fiz questão de marcar esta reunião para esta
hora, para que V.Ex". tenham oportunidade de
ler o substitutivo articulado com mais calma e
com mais atenção. E gostaria de, em fazendo
isso, suspender novamente os nossos trabalhos
e reíníclá-los às 16:00h, dando a V. Ex". tempo
para rever os destaques apresentados, retirando
os na medida do possível, de acordo com os
seus interesses

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO PÁDUA Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar corrêa) Esta é
uma decisão que também atende aos interesses
dos Srs. Constituintes.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Maurício Pádua e, logo em seguida, o Constituinte
Itamar Franco, a quem quero publicamente pres
tar um agradecimento pela sua gentileza, pela
sua dedicação durante os trabalhos de nossa Co
missão Temática.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO PÁDUA Sr.
Presidente, o Regimento estabelece que o prazo
final para o encerramento dos trabalhos desta
Comissão, é às 24 horas do domingo. Portanto,
de acordo com o Regimento Interno, devemos
apreciar todos os destaques dentro desse prazo,
mas os sucessivos atrasos ocorridos nos preocu
pam, porque não teremos tempo para esta apre
ciação.

Tendo em vista isso, gostaria de saber se, na
impossibilidade de analisarmos todos os desta
ques, encaminharemos à Comissão de Sistema
tização os relatórios aprovados nas Subcomis
sões, como o substitutivo desta Comissão.

Quero ainda, Sr. Presidente, dizer que, para a
definição mais fortalecida da Presidência, recorro
à Plenário de qualquer decisão tomada por V.
Ex'

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE-(Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex' a palavra para contraditar, com a devida
licença do Constituinte Itamar franco. Logo após
concederei a palavra a S. Ex'

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
A mim me parece, com todo o respeito que mere
ce o nosso colega, que é um pouco precipitada
essa colocação de que não vamos terminar os
trabalhos em tempo. Não vejo porquê. Estamos
com todo o material nas mãos; cada um de nós
está suficientemente esclarecido a respeito dos
assuntos da Comissão. É meio-dia e meia, e reco-

meçaremos os nossos trabalhos, segundo disse
V.Ex',às 16:00h E não sei porque não podemos
terminar tudo em 6, 7 ou 8 horas de trabalho.
Não vejo, portanto, por que V.Ex' tem de respon
der, agora, a uma questão de ordem dessas, sem
que o fato ocorra. Vamos deixar que isto aconteça

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Nobre Constitumte Itamar Fran
co

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO 
Desisto da palavra

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta Pre
sidência, colocará à deliberação do Plenário a
questão de ordem de V.Ex' no demingo, às 23h5D
mino

Concedo a palavra ao Nobre Constituinte Jorge
Hage.

O SR. CONSmUINTEJORGE HAGE-Sr. Pre
sidente, entendo que não pode ser acolhida a
proposição do ilustre Constituinte, uma ~z que,
a ser acolhida, estaríamos, no mérito, infringindo
o Regimento Interno da Assembléia Nacronal
Constituinte, que proíbe a apresentação de emen
das que substitua Integralmente o projeto. Isto
significaria emendar por substituição mtegral o
projeto do Relator, na medida em que se restabe
leceriam capítulos mteiros advindos das Subco
missões. Portanto, por um cammho tortuoso, es
tar-se-ia chegando àquilo que o § 2° do art. 23
do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte expressamente proíbe, ou seja, a
substituição integral de parte do projeto

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não há
qustão de ordem a ser respondida.

Tem a palavra o Constituinte Adolfo Ohverra,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADOlfO OLIVElRA
Sr. Presidente, quer-me parecer que a dúvida in
ciaImente suscitada procede e encontra guaida
no § 4° do art. 14 do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex' que repíta

O SR. CONSmUINTE ADOlfO OLIVEIRA 
O § 4'do art. 14 do Regimemto Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte diz o seguinte:

"Na hipótese de alguma Comissão não
apresentar seu trabalho no prazo estipulado
no parágrafo anterior" - que é o prazo de
65 dias aberto às Comissões - " caberá ao
Relator da Comissão de Sistematização a ela
boração do mesmo, obedecido o prazo esta
belecido no caput do art. 19."

Sr. Presidente, tenho absoluta certeza - e te
nho elementos para dizer isto - de que o Relator
da Comissão de Sísternanzação aprovaria na ínte
gra os anteprojetos das três Subcomissões. Acho,
portanto, que procede a questão de ordem susci
tada anteriomente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência já resolveu a questão de ordem

Estão suspensos os nossos trabalhos até as
16h.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Declaro
reaberta esta reunião.

Dando sequência ao processo de audição dos
Srs. Relatores das subcomissões temáticas, como

solicitado ontem pelo ilustre Constituinte José
Costa, tenho o prazer de dar a palavra, pelo prazo
de dez minutos, ao Relator da Subcomissão do
Poder Legislativo, Constituinte José Jorge Peço
a S. EX'. que venha ocupar um lugar à mesa,
para que se dirija ao plenário como um todo.

O SR. CONsmUINTEJOSÉ JORGE - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, durante es
te pequeno intervalo de dez minutos, vou procurar
fazer um resumo das principais idéias que nortea
ram a Subcomissão do Poder Legislativo na ela
boração do seu trabalho.

Como todos sabemos, o Poder Legislativo no
Brasil, durante vinte anos de regime autoritátio,
foi pouco a pouco perdendo suas atribuições. Ca
be, em primeiro lugar, devolver ao Legislativo suas
atribuições, a sua capacidade de legislar, porque
a verdade é que até então o Legislativo não legis
lava Toda legislação era feita por iniciativa do
Executivo, com aprovação do Legislativo, princi
palmente através de decretos-leis. Só para V.Ex"'.
terem uma idéia, exitem hoje no Congresso cerca
de 180 decretos-leis, dos quais mais de 90 nem
foram lidos ainda, e a outra metade também não
foi aprovada, e, no entanto, já estão em vigor,
alguns, há mais de dois anos. Então, para devolver
ao legoslativo esta primordial prerrogativa, que
é a de legislar, a primeira medida que a Subco
missão tomou foi a de acabar com o decreto-lei.
Portanto, o decreto-lei, que servia como elemento
fundamentaI para essa legislação autoritária vinda
do Executivo, foi retirada da esfera político-insti
tucional tanto no relatório da Subcomissão do
Poder Legislativo, como, depois, no relatório do
Constituinte Egídio Ferreira Lima. Todavia, isto
fez com que também nos preocupássemos com
o Executivo, e, por fim, demos-lhe outro instru
mento rápido, mas somente para ser usado em
caso de absoluta mecessidade. E esse parecer
da nossa Subcomissão foi também seguido pelo
Constituinte Egídio Ferreira de Lima, no seu rela
tório.

Uma outra questão que considero relevante é
exatamente a do regime de governo. A nossa Sub
comissão optou por regime parlamentarista ou
semiparlamentarista, da mesma forma como fez
a Subcorrussâo do Poder Executivo. Então, essas
duas Subcomissões optaram por um regime 
vamos dizer assim - semiparlamentarista, em que
o Presidente é o eleito pelo voto direto e detém
alguns poderes de governo. E acredito que é um
sistema parecido com este o que está sendo P.fo
posto pelo Constituinte Egídio Ferreira Lima, e
que certamente será aprovado nesta Comissão.

Outro ponto também importante é a devolução
das prerrogativas e imunidades dos parlamen
tares, para que possam exercer em toda a pleni
tude o seu mandato, defendendo o interesse da
queles que os elegeram

Também nos preocupamos com uma outra
atribuição importante do Legislativo, que é a de
aprovar o orçamento federal. Em todos os Legis
lativos do mundo, uma das principais atribuições
e atividades ali exercidas é a discussão das priori
dades nacíoneis, podendo alocar recursos para
essas prioridades e, portanto, aprovar anualmente
o seu orçamento. Aqui, o nosso Legislativo apenas
homologava o orçamento apresentado pelo Exe
cutivo. Os Deputados não tinham a possibilidade
de oferecer emendas, e o orçamento que chegava
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era praticamente igual ao orçamento que saía.
Então, foi dedicado um capítulo especial à aprova
ção do orçamento, o que fará com que o Legis
lativo possa ter uma participação dinâmica e im
portante nessa questão.

Outro ponto importante é o da fiscalização.
Acredito também que é atribuição fundamental
do Legislativo fiscalizar os atos do Poder Execu
tivo. Essa atribuição também foi reafirmada, eis
que preparamos um capítulo especial sobre fisca
lização.

Agora, por último, gostaria de abordar o assun
to que acho mais importante, que é o da moder
nidade e funcionamento do Poder Legislativo. Ao
mesmo tempo em que trabalhamos no sentido
de que este Poder tenha suas atribuições de ori
gem retomadas, consideramos também impor
tante que ele disponha de novos meios para exer
cer essas atribuições. E nós acreditamos que es
ses meios, necessários para o bom exercicio des
sas atribuições, comecem exatamente pela des
centralização, para que o Legislativo possa ser
ágil, como assim exige o mundo moderno. Hoje

não se podem esperar dois, três ou seis meses
para que o Legislativo tome determinada decisão.
Então, essa descentralização foi feita através de
alterações de quorum e, principalmente, através
do fortalecimento das Comissões Técnicas. A
idéia é que, no novo Legislativo, tenhamos as
Comissões Técnicas como elementos fortes para
realizar o trabalho que o Legislativo deve realizar.

Portanto, acredito que o relatório da Subco
missão do Poder Legislativo esteja todo ele, nesta
segunda etapa, encampado pelo Relator desta
Comissão, Constituinte Egídio Ferreira Uma. É
certo que alguns outros capítulos foram incluídos,
embora houvesse outras Comissões realizando
trabalhos semelhantes. Cito as questões pertinen
tes às emendas constitucionais, ao orçamento e
à fiscalização que, conforme o Regimento Interno,
foram submetidas à avaliação de outras Comis
sões. Contudo, decidimos também incluí-Ias no
texto, tendo em vista que os demais relatórios,
do nosso ponto de vista, têm visão mais geral,
e não particular, do Poder Legislativo. Mas ocorre
que eles complementam o relatório da Subco
missão do Poder Legislativo. Assim, a Comissão
de Sistematização, recebendo os relatórios sobre
essas partes, deverá fazer a compatibilização ne
cessária.

Nesta segunda etapa, contamos com a com
preensão do Sr. Relator, Constituinte Egídio Fer
reira Lima. Acredito que, em resumo, tenhamos
já no relatório atual, a despeito de algumas rnodifí
cações em pequenos detalhes, as disposições so
bre o Poder Legislativo que, acho, satisfazem
aquele trabalho realizado na Subcomissão e que,
portanto, merecerão o apoio de todos os Consti
tuintes que lá estiveram.

Por outro lado, gostaria de dizer que espero
que a Comissão da Orçanizaçáo dos Poderes e
Sistema de Governo ofereça ao nosso País um
bom relatório sobre o Poder Legislativo, transfor
mado-o num órgão participante e dinâmico da
política nacional.

Agradeço, então, a todos aqueles que, na Sub
comissão do Poder Legislativo, colaboraram para
que esse relatório fosse realizado e, em especial,
ao Ilustre Relator Egídio Ferreira Uma, que acei
tou a maiona das nossas ponderações, abraçando
o relatório por nós aprovado.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte José Foga
ça, Ralator da Subcomissão do Poder Executivo.
Tem S. EX" o prazo de dez minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente Oscar Corrêa, querido Relator desta
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema
de Governo, Constituinte Egídio Ferreira Lima,
prezados colegas, membros ilustres da Assem
bléia Nacional Constituinte, especificamente os
desta Comissão como Relator da Subcomissão
do Poder Executivo, e em nome dos seus mem
bros, possa dizer que os pontos fundamentais
por nós aprovados por 23 votos contra 2, portanto
quase por unanimidade, estão ampla e satJsfato
riam ente contemplados no substitutivo do Relator
Egídio Ferreira Uma.

Tem sido complexo, difícil,árduo, mas imensa
mente frutífero o processo de construção demo
crática que estamos empreendendo nesta Assem
bléia Nacional Constituinte. Estamos diante de
um Regimento Interno que é extraordinariamente
admirável na superposição que permite de idéias,
valores, debates, divergências, e até de dúvidas
e hesitações. É exatamente nesta complexidade,
nesta fragmentação que ao mesmo tempo per
mite a convergência e a unidade, que pouco a
pouco vamos construindo a democracia. O Brasil
viveu durante longo tempo sob a égide de um
sistema de governo baseado no poder unípessoal,
de uma visão autoritária, concentradora. Nós esta
mos aqui, sem dúvida nenhuma, a partir do substi
tutivo do Relator Egídio Ferreira Lima, que con
templa o pensamento majoritário da Comissão,
começando a virar uma página de 98 anos de
história da República e iniciando uma nova era
na vida brasileira. Não tenho mais dúvida: havere
mos de implantar neste País um sistema de gover
no que introduza os mecanismos modernos civili
zados e superiores nas instituições políticas brasi
leiras. Esta é uma conquista do trabalho coletivo
e solidário dos membros das Subcomissões inte
grados nesta Comissão, presididos pelo nobre
companheiro Oscar Corrêa Júnior e orientados
pela sabedoria e pela grandeza de espírito e cará
ter do companheiro, membro desta Assembléia
Nacional Constituinte, Egídio Ferreira Uma.

Fala-se muito a respeito do sistema Parlamen
tar, por exemplo que ele não encontra condições
no Brasil, porque não temos uma burocracia está
vel nem partidos organizados. MUito ao contrário,
é o sistema presidencialista baseado em uma vi
são personalista que tem sido o instrumento de
destruição de todas as formas de organização
popular e parttdárla neste País. Ao contrário do
que se diz, o parlamentarismo não é efeito, mas
a causa do enraizamento das bases da organi
zação popular e da organização partidária, para
que tenhamos partidos capilarizados no seio da
sociedade, para que tenhamos partidos enraiza
dos no sentimento nacional; partidos com conteú
do ideológico e com base popular; partidos que
sejam usinas de Idéias e de estratégias econô
micas para o País.

É, pois, fundamental evoluirmos para uma for
ma superior de governo, que é o sistema parla
mentarista.

(O Presidente fazsoar os tímpanos.)

o. SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência solicita ao Plenário atenção para o
orador e, do mesmo modo, solicita compreensão
dos srs jornalistas, membros da imprensa, para
que o orador, em sua exposição, possa vislumbrar
o plenário como um todo.

Continua com a palavra o ilustre Constituinte
José Fogaça.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FOGAÇA - A
concepção unipessoal do poder tem gerado os
vícios e as deformações da máquina adminis
trativa, erguida ao longo destes anos, em cima
das instituições do compadrio ou da sabotagem.
E para que tenhamos uma máquina administra
tiva e uma burocracia competentes, estáveis e
eficentes, o novo sistema de governo, que havere
mos de implantar no País, será o gerador eficaz
da conquista desse novo patamar. Não tenho ne
nhuma dúvida de que esta será uma conquista
notável dos membros desta Comissão, do seu
Relator, Constituinte Egídio Ferreira Lima, e do
seu Ptresídente, Constituinte Oscar Corrêa, resul
tado deste trabalho de construção coletiva. É por
isso que, sem mais delongas, mas com inteira
convicção, recomendo enfaticamente a aprova
ção do substitutivo do nobre Relator.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
repito, estamos virando uma página de 98 anos
de história da República. Haveremos de iniciar
uma nova era na vida brasileira, graças à dedica
ção, ao trabalho, à acuidade, à grandez~ moral,
ao espírito cívico, ao sentimento patdótíco e ao
trabalho denodado e permanente -dos Compa
nheiros que participam desta Comissão de Orga
nização dos Poderes e Sistema de Governo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência agradece ao ilustre Constituinte José
Fogaça a sua exposição.

Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Plínio
Arruda Sampaio, Relator da subcomissão do Po
der Judiciário. S. EX" disporá de dez minutos.

O SR. CONSTITQ/NTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO- Sr. Presidente Oscar Corrêa, Sr. Relator
Egídio Ferreira Uma, tenho dez minutos para ex
por o que foi o trabalho da nossa Subcomissão,
e já me pedem que o faça em cinco. Se a atenção
for grande e o meu poder de síntese igual, farei
em três.

Vimos três defeitos na Justiça brasileira. Primei
ro, é uma justiça inacessivel ao povo, ao pobre,
ao camponês, ao injustiçado; segundo, é uma
justiça morosa, demorada, e justiça demorada é
injustiça; terceiro, é uma justiça de notável ineficá
cia punitiva, pois quando consegue condenar o
réu, não o recolhe à penitenciária, porque não
tem penitenciária. E, quando o faz, segundo nos
demonstrou o Juiz de Trabalho de Belém do Pará,
não o solta ao término do prazo da sua pena,
e do detento passa na cadeia bastante tempo
além da pena devida.

Foi para organoizar esta justiça, para colocá-la
a serviço do povo brasileiro que a Subcomissão
do Poder Judiciário chegou a um acordo, cujas
linhas básicas vou colocar aqui.

Para tornar a justiça mais acessível, criamos
um Juizado Especial, para funcionar na periferia
das grandes cidades, para julgando pelo processo
oral, e rapidamente, resolver as causas de menor
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complexidade, os delitos de menor potencial
ofensivo. Tomamos a justiça gratuita e instituímos
e aí faço uma homenagem a dois colegas, Consti
tuintes PlínioMartins e Silvio de Abreu - a Defen
soria Pública, que cede um advogado a todo aque
le que queria litigar e não tenha recursos.

Criamos, Sr. Presidente, a justiça Agrária, para
contemplar aqueles irmãos do campo que não
têm, hoje, qualquer justiça neste País. Ampliamos
- e isto é muito importante - as partes legítimas
para entrarem em juízo, inclusive partes legítimas
para proporem ação de inconstitucionalidade. O
que hoje é privdégio de uma só pessoa, passa
a ser de várias pessoas, em nosso País. Decidi
mos, também - e fizemos, pela primeira vez,
constar numa Constituição brasileira - sobre a
importância do advogado, como figura essencial
da Justiça, que não pode deixar de estar presente
toda vez que haja um litígio. E a abertura da Jus
tiça.

E, nesse diapasão, propusemos, Sr. Presidente
- e foi aceito pela Subcomissão - uma nova
composição do Supremo Tribunal Federal. Não
tenhamos ilusão: não implantaremos uma Consti
tuição que gere direitos novos e limite direitos
antigos, se não mudarmos fundamentalmente a
estrutura do Supremo Tnbunal Federal. Do con
trário, acontecerá com a nova Constituição o que
aconteceu com a de 46: seus mais belos propó
sitos ficaram no papel, porque não houve uma
ação jurisdicional nem um tribunal para exigir dos
Poderes a prática daquilo que a Constituição orde
nava. Então, dividimos o SupremoTribunal Fede
ral em duas seções. A Seção Constitucional seria
composta de doze juízes - quatro indicados por
esta Casa, quantro indicados pelo Poder Execu
tivo e quatro juízes designados pelos membros
do Judiciário. E decidimos que a renovação desse
Tribunal seja feita em rodízio, em rotação, para
que possa acompanhar a evolução do quadro
geral político, econômico e SOCIal do País.

Esta é a grande inovação que a Subcomissão
do Poder Judiciário aprovou e que, infelizmente,
não foi aceita pelo Sr. Relator. Mas estou conven
cido de que V. Ex", com o espírito público que
tem, nos debates que se seguirão ainda, na hora
da votação, entenderá a posição da Subcomissão
do Poder Judiciário e nos dará o seu apoio, para
que tenhamos aqui uma vitória consagradora des
ta tese realmente transformadora. O povo de nós
espera mudanças, e nós vivemos aqui para mudar
e não para fazer remendos cosméticos que pos
sam melhorar a aparência do gato pardo, ou seja,
uma mudança que nada muda.

Sr. Presidente e Srs Constituintes, para supe
rarmos a morosidade da nossa justiça, concede
mos, na Subcomissão do Poder Judiciário, auto
nomia plena administrativa e financeira a duas
instituições basilares da justiça: o Poder Judiciário
e o Mmistério Público. Entregamos a estas duas
corporações uma soma de poderes como nunca
tiveram em nenhuma Constituição do Brasil, e
não mais as submetemos a conselhos superiores,
aqueles criados pelo autoritarismo. Mas fizemos
com que venham semestralmente a esta Casa,
em audiências públicas, expor, perante nós, repre
sentantes do povo, o que estão fazendo com a
competência que lhes estamos dando e com os
recursos que lhes vamos dar para que cumpram
o seu dever no País.

Estas são as inovações, Sr Presidente, mais
importantes da Subcomossão do Poder JUdICIá
rio. Vamos ter aqui uma refrega. O Sr. Relator
acolheu parte importante das sugestões da nossa
subcomissão, mas não acolheu, infelizmente, al
gumas sugestões extremamente importantes, co
mo por exemplo, a que cria as três instâncias
da Justiça Agrária e, sobretudo a que transforma
profundamente a estrutura do Supremo Tnbunal
Federal. Temos que fazer esta ConstItuição com
critério, com respeito às instituições e aos cida
dãos brasileiros. Não podemos parar nas barreiras
do temor de mudar. Se não tivermos o espíritb
da mudança, estaremos traindo a confiança dos
nossos companheiros.

Sou um Deputado de uma legenda pequena.
Tenho, nesta Casa e nesta Comissão, apenas uma
voz e um só voto, mas tenho em meu apoio 
e estou certo de contar com ele - o espírito
cívico, o espírito patriótico, que fez com que,
embora, Deputado minoritário de um voto na
Subcomissão do Poder Judiciário, consegue-se
que meu relatório fosse basicamente aceito pela
grande maioria

Muito obrigado pela atenção. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência agradece ao Constituinte Plínio Arruda
Sampaio a sua exposição e concede a palavra
ao Ilustre Relator Constituinte Egídio Ferreira li
ma, para, durante dez minutos, apresentar sua
proposta e suas últimas palavras e considerações
sobre os três anteprojetos.

Tem S. Ex" a palavra pelo prazo de dez minutos.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o trabalho a que
chegamos não teria sido possível não fosse o
espírito público, o alto nível de discernimento de
todos os integrantes desta Comissão, não só
quanto ao trabalho individual de cada um, acima
dos partidos, das ideologias, mas também quanto
à compreensão com que se portaram na negocia
ção alta, digna - negociação caracteriza a demo
cracia - na administração dos conflitos, doslegí
timos conflitos de interesses. O exemplo desta
Comissão, que, nesta hora e nesta reumão, chega
ao seu apogeu, tenho certeza irá estender-se a
toda a Constituinte. O trabalho da Constituinte
foi um até hoje, será outro a partir deste momento.
Nesta hora, as divergências menores, a política
sem grandeza, já não existem nos partidos desta
Casa.

No Poder Executivo em respeito à figura do
Presidente José Sarney e graças ao trabalho desta
Comissão a política maior será voltada para o
interesse coletivo, para as grandes causas e as
grandes questões, que são fundamentais para o
futuro deste País.

Sempre afirmei que da boa estrutura do poder,
da maneira acertada como venham a ser dese
nhados o Poder Legislativo, o Poder Judiciário
e o Poder Executivo, notadamente o sistema de
governo, depende o sucesso do trabalho desta
Assembléia Nacional Constituinte. Sempre afir
mei que, se atendermos ao desafio de elaborar
e conceder um sistema de governo bem estrutu
rado, flexivel, funcíonável, abriremos o grande ca
minho para a condução não só da política no
sentido institucional, mas do comando da econo
mia e do social deste País. E esta Comissão, nesta
hora, já oferece à Nação as linhas fundamentais

do que será a estrutura do Estado nos seus três
Poderes tradicionais, que, a partir da nova Consti
tuição, deixarão de estar voltados para si, toman
do-se abertos à sociedade, com novos instrumen
tos.

A partir de agora, teremos um grande instru
mento que vai valorizar o papel do Poder Legis
lativo,que representa a Nação, que traça as hnhas
fundamentais da política nacional, que cria e con
cebe os mecanismos e as instituições de governo.
Estou certo de que aquela esperança, aquela ex
pectativa que levei aos pernambucanos, quando
em campanha para aprticipar desta Assembléia,
começa, concretamente, a tomar-se uma realida
de. Quero dizer agora que, para o que vamos
votar nesta sessão, concorreu, de maneira funda
mentai, o trabalho das três Subcomissões, de to
dos os seus integrantes, os integrantes desta Co
missão Temática.

Na parte relativa ao Poder Legislativo fizemos
uma verdadeira revolução. Criamos mecanismos
altamente eficiente, que farão com que o Legis
lativo passe a atender às suas três funções ou
objetivos fundamentais, que são os de laborar
as leis, fisclizara administração e, sendo porta-voz
da Nação, estabelecer e criar o pensamento polí
tico nacional, a vontade política da Nação. Para
esse trabalho concorreu de maneira notável, com
calma, com ponderação com método, o meu
companheiro de Estado, o meu coestaduano,
Constituinte José Jorge, do Partido da Frente U·
beral. O seu trabalho foio mais tranqüilo, o menos
polêmico, embora um dos mais criadores dentre
os trabalhos das Comissões Temáticas.

Na parte relativa ao Poder Executivo, onde se
encontra a questão nuclear, o coração da nova
Constituição, que é o sistema de governo, o traba
lho toca os limites da genialidade, pela capacidade
criativa do Constituinte José Fogaça e de deus
valorosos companheiros de subcomissão, S. Ex"
teve a inteligência e a habilidade de fazer com
que todos comungassem com ele, tomando-se
aquela subcomissão uma bela e criadora máqui
na de renovação. O Constituinte José Fogaça é
homem de geração posterior à minha; entre a
pessoa do Relator-Geral e a do Constituinte José
Fogaça existe o período de uma geração, mas
temos temperamentos que têm elos de identi
dade. Somos homens fortes e aguerridos, embora
os dois portadores de uma imensa carga de emo
cionalidade. Temperamentos assim, da mesma
maneira que se aproximam e se afeiçoam, tam
bém se conflitam, E desse conflito às vezes saem
chispas que chegam à proximidade de um con
flito, mas, felizmente, o bom senso, que a Provi
dência nos deu a graça de conferir, tem feito até
hoje com que desses conflitos não nasçam a ini
mizade, a pequenez, pelo contrário, sejam eles
os provocadores da criação, do entendimento,
da síntese, que todos as Idéias contrárias provo
cam quando os homens fazem o esforço de rom
per o limite de suas possibilidades e de sua
capacidade comum. O trabalho de José Fogaça,
sobre o qual me debrucei de maneira obsessiva,
porque tinha consciência da importância do siste
ma de governo, foi o que possibilitou o entendi
mento que hoje será consagrado litúrgica e sole
nemente nesta Casa e nesta Comissão.

Por último, não poderia deixar de me referir
ao Constituinte Plínio Arruda Sampaio, que co-
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nheço há muitos anos, que pertenceu ao Partido
Democrata Cristão, que, como eu, tem a identi
dade da filosofiacristã a presidir a nossa existência
e os nossos hábitos, Plínio foi um arrojado; teve
a coragem de vencer os fantasmas da floresta,
jogando-os por terra, -deixando apenas aquela
imagem que eu já mostrei no primeiro relatório
- os tocos, os cepos, as pedras - para que
eu os removesse. Ejá o fIZ, naquele meu relatório.
Graças ao seu trabalho, teremos em poucos anos,
neste País, um Poder Judiciário renovado, moder
ruzado e voltado, sobretudo, para o povo, para
os que sofrem e para os que são carentes.

Meus prezados companheiros de comissão, to
pqs testemunharam o que foi o trabalho desta
comissão. Ela fez nada menos do que uma Cons
tituição do passado, aquela que apenas contem
plava os três Poderes - o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário - numa época em que ainda não
eram contempladas as garantias índmduais, não
se disciplinava a ordem econômica, nem se cuida
va da questão social. Fomos, todos nós, incum
bidos de executar a tarefa mais grave, mais pesa
da, mais importante e mais delicada desta Assem
bléia. E é com alegria que vejo que estamos a
passos largos marchando para tornar efetivo este
trabalho, de maneira eficiente, corajosa e reno
vadora.

Companheiros constituintes, nesta hora esta
mos dando ao Brasil e à comunidade interna
cional um exemplo notável de como é possivel
fazer renovações, fazer uma revolução de maneira
pacífica, sem ferir e sem lesar direitos adquiridos,
sem o dano de deixar sequelas que levam séculos
e séculos para serem reparadas. Este exemplo
- e eu não estou exagerando - os historiadores
do futuro haverão de registrar. Haverão de dizer
que, sob a presidência do mineiro Oscar Corrêa
JÚnior, que conduziu os trabalhos com firmeza,
com Isenção, com dignidade, fez-se trabalho vol
tado para o futuro. E isso é muito difícil, porque
todos nós sabemos que estamos vivendo uma
conjuntura incerta e delicada. Mas não esque
cemos que, embora tendo a obrigação de ver
e cuidar dessa conjuntura, o nosso dever maior
é desenhar o futuro. O nosso dever magno é
outorgar às gerações que virão, aos nossos filhos,
aos nossos netos, um Estado bem estruturado
e uma sociedade desenvolvida e justa.

Companheiros de comissão, este foi um traba
lho árduo pelo seu volume, pela sua grandeza,
pela sua amplitude. A incorporação que fIZ das
emendas ao substitutivo, em decorrência de feliz
questão de ordem do Constituinte Bocayuva Cu
nha, deve conter falhas, erros. Ela foi feita em
treze horas. É praticamente um livro escrito, siste
matizado em treze horas, graças ao esforço de
companheiros assessores e, sobretudo, à eficiên
cia do Prodasen, pois é evidente que a informática,
sem anular o homem, vai transformá-lo num ou
tro homem, de dimensão muito maior e com
lucidez muito mais nítida e objetiva. Os erros co
metidos, espero que os colegas para com eles
tenham compreensão. Apontem-nos objetiva
mente, e o Relator, lenta e paulatinamente, res
ponderá todas as falhas. Fui obrigado, nesse tra
balho de revisão, a fazer retificações; retificações
adjetivas, menores, e também retificações subs
tantivas. E assumo limpamente o ônus dessas
retificações. Estão elas todas publicadas em errata
que distribuí à Comissão, considerando as sube-

mendas nela sugeridas, reparando equívocos de
Julgamentos anteriores ao bloco das emendas ti
das como aprovadas.

Quero também pedir permissão aos compa
nheiros para que, no curso dos debates e sempre
que me venha à memória a lembrança de um
equívoco ou de um erro, tenha eu a faculdade
de honestamente limpá-lo, restabelecendo a ver
dade ou estabelecendo o melhor.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Vamos
prosseguir confiantes em nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Ilustre
Relator Egídio Ferreira Lima, como já é do conhe
cimento do plenário, trouxe incorporadas ao subs
titutivo que apresentou, na consohdaçâo de um
novo texto, matérias que não tiveram ainda a opor
tunidade - e isto por constituírem exatamente
matéria nova - de receber emendas ou desta
ques dos Srs. Constituintes. Por ISSO a Presidência,
salvo melhor juízo do plenário, entende ser justo
e razoável seja concedido um prazo de trinta

minutos para que os Srs. Constituintes possam
oferecer destaques exclusivamente à matéria re
centemente incorporada ao novo texto, já agora
automaticamente consolidado. Dessa maneira,
esta Presidência resolve suspender a reunião,
por trinta minutos, para que V.Ex";possam ofere
cer, em nossa Secretaria, os destaques regimen
tais exclusivamente ao novo texto apresentado
pelo ilustre Relator.

Está suspensa a reunião pelo prazo de trinta
minutos.Reabriremos os nossos trabalhos às de
zoito horas

(É suspensa a reunião.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Ao rea
brir os trabalhos da nossa reunião esta Presidência
solicita, com todo o respeito, a todas as pessoas
que não são Constituintes e se encontram no
plenário da nossa Comissão que, por obséquio,
se coloquem nas galerias - atendendo à suges
tão do Constituinte Miro Teixeira - para que os
Srs. Constituintes possam ter um acesso mais
fácil aos seus lugares, locomovendo-se com mais
tranquilidade. Do mesmo modo, faço um apelo
às pessoas que nos honram com a sua presença
que não são Constituintes e se encontram senta
das no plenário, que cedam seus lugares aos Srs.
Constituintes que participam desta reunião, a fim
de que possam desempenhar bem seu papel.

A Presidência declara que está encerrado o pra
zo para a apresentação de destaques às emendas
que constam do novo texto, agora já consolidado
pelo Relator Egídio Ferreira Lima.

Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Cons
tituinte Nelson Wedekim e, logo em seguida, con
cederei a palavra, também peja ordem, ao Consti
tuinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKlN
Sr. Presidente, como é do meu dever de Consti
tuinte, procuro prestar muita atenção à condução
dos trabalhos desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência agradece a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKIN
O que quero dizer é que não percebi com muita
clareza se estas subemendas do Relator Egídio
Ferreira Lima já estavam incorporadas ao seu arti-

culado. Não me lembro de ter ouvido este esclare
cimento, que é fundamental. O fato é que recebi
este conjunto de subemendas sem saber que ele
já faz parte do articulado, do texto consolidado
do Relator Eqídio Ferreira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, contudo, anunciou que estavam in
corporadas ao texto consolidado as emendas
aproveitadas pelo Relator.

O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKIN
Talvez eu não tenha prestado atenção. Mas, mes
mo assim, como estas subemendas foram incor
poradas ao texto na tarde de hoje, resultado de
um acordo feito por várias lideranças desta Co
missão, estamos diante de um impasse da seguin
te natureza: quando analisei o substitutivo do Rela
tor Egídio Ferreira Lima, o texto me satisfez. Acha
va-o satisfatório do meu ponto de vista, no meu
modo de ver a questão, principalmente no tocante
ao regime de governo. Ora, se o relatório me
satisfaz, não apresento emendas. E, se não apre
sento emendas, não posso requerer destaque.
Nesta circunstância, com a incorporação dessas
subemendas, estamos diante de um impasse,
porque não é possível apresentar emendas sobre
algo com que se concorda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Se V.
Ex" permite, esta Presidência informa que não
houve nenhuma matéria incorporada ao texto
consolidado que já não tivesse sido tratada ante
riormente, ou seja, toda matéria apreciada foi fruto
de uma emenda que já havia sido anteriormente
apresentada em nossa Comissão Temática, razão
pela qual ainda concedemos um prazo extra de
tnnta minutos para que, em havendo alguma
dúvida, V. Ex'" tivessem a oportunidade de então
apresentar algum destaque. Mas não houve ne
nhuma matéria que não fosse fruto de emenda
que viesse a ser acrescida ao novo texto conso
lidado.

O SR. CONSTITUINTENELSON WADEKlN
Sr. Presidente, esse conjunto de sub emendas, in
corporado ao texto do Relator, na verdade altera'
substantiva, fundamental e profundamente as dis
posições sobre o regime de governo. A questão
de ordem que quero colocar para V. Ex" é a se
guinte: é possível - embora seja uma evidente
contradição - pedir destaque do texto original
do Relator, sem o que não é possível resolver
essas dúvidas e essas questões que estou susci
tando? Porque não há um conjunto de emendas,
ninguém ofereceu um conjunto de emendas ca
paz de resolver a derrogação de todas as dispo
sições do articulado inicial. É esta a questão que
levanto, até por que já foi apresentado um requeri
mento de destaque do texto do Relator, o que
é uma contradição, mas é o único modo de resol
vermos essa contradição.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Constituinte José Costa e, logo após,
responderei à questão de ordem de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, em contato com a Secretaria da Co
missão, pude verificar que há cerca de cem pedi
dos de preferência. Esses pedidos não estão orde
nados, o que significa que não temos condições
de iniciar ordenadamente os trabalhos. De modo
que eu pediria a V. Ex" que ordenasse verificar
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a situação real, o que de fato existe na Secretaria
da Comissão. Portanto, peço a V Ex" que só reini
cie os trabalhos quando realmente houver condi
ções de, ordenadamente, submeter a votos esses
pedidos de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vejo
com satisfação que V. Ex", como um bom Presi
dente que é, continua bem informado quanto aos
trabalhos da nossa Comissão Temática. Antes,
porém, de responder à questão de ordem de V.
Ex", concedo a palavra ao Constituinte Bocayuva
Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Peço a palavra para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra, pela ordem, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, gostaria de ponderar a V. Ex" e
ao nobre Constituinte Nelson Wedekin que, se
suspendermos novamente a reunião para ordenar
os cem ou cento e poucos pedidos de preferência,
atrasaremos enormente nossos trabalhos. Não há
razão para tal. Os pedidos de preferência serão
votados à medida que a Secretaria os for dando
a V.Ex"E, se houver alguma pequena contradição,
no pr6prio processo de votação iremos corrigindo
isso. Parar para ordenar de novo os destaques
e preferências acho extremamente danoso, até
psicologicamente, para os nossos trabalhos. Esta
mos aqui desde ontem para votar e ainda não
conseguimos fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Mau
rício Pádua.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO PÁDUA
Sr. Presidente, vejo agora que o Constituinte Bo
cayuva Cunha vem ao encontro daquela preocu
pação que coloquei às 12:30 h, quando abrimos
nossos trabalhos. Naquela oportunidade, de
monstrei minha preocupação com o exiguo perío
do que teríamos para votar os nossos artigos.
E vejo que, com o tempo regimental que nos
resta e se formos votar todos os artigos, teremos,

.em média, doze minutos para cada um desses
artigos. É, pois, com satisfação que, neste mo
mento, noto a concordância do Constituinte Bo
cayuva Cunha, que discordou de mim naquela
oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência informa ao ilustre Constituinte Mau
rício Pádua que continua fazendo a contagem
regressiva do nosso prazo final.

Dou a palavra, pela ordem, antes de responder
às questões de ordem suscitadas pelos Consti
tuintes Nelson Wedekin e José Costa, ao Consti
tuinte Victor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VIGOR FACCIONI
Sr. Presidente, o documento que tenho em mãos,
cópia dístnbufda a todos os membros desta Co
missão, diz o seguinte: "Apresento subemenda
com base nas seguintes emendas": Ora, se o Rela
tor apresentou subemenda, logo, não eliminou
o texto original. Consequentemente, continua válí
do para apreciação desta Comissão o texto origi
nal do Relator, evidentemente. Caso contrário, es
taríamos diante de uma situação de verdadeira
armadilha regimental não prevista no Regimento.

O autor apresenta uma proposta; como muito
bem acentuou o Constituinte Nelson Wedekín,
e os Constituintes que concordam com a pro
posta não solicitam destaque. Depois, somos sur
preendidos com um novo texto que invalida a
proposta inicial. Se é subemenda, não invalida
a proposta inicial. Ambas estão tramitando. Uma
como emenda, outra como subemenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Sem
querer apartear V. Ex", esta Presidência entende
que não houve subemenda apresentada. Houve,
sim, emendas aproveitadas do relat6rio inicial,
apresentado por um Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VIGOR FACCIONI
Mas, Sr. Presidente, então fomos induzidos a um
equívoco. Está aqui; tenho o documento em
mãos, a não ser que seja apócrifo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -O docu
mento oficial é a palavra do Presidente.

O SR. CONSTITUINTE VIGOR FACCIONI
Mas a palavra do Presidente terá então que confir
mar se esse documento é válido.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Informo
a V. Ex" que a Presidência não pode apurar os
erros de datilografia.

O SR. CONSTITUINTE VIGOR FACCIONI
Sr. Presidente, estamos vivendo aqui uma situa
ção paradoxal.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Por en
tender a Presidência que o assunto, por ser com
plexo, merecia uma nova apreciação, deliberou
conceder a V. Ex" um prazo extra de 30 minutos
para apresentar destaques, inclusive na forma
proposta pelo ilustre Constituinte Nelson Wede
kín, atendendo, dessa maneira, à questão de or
dem levantada por V. Ex" A Presidência recebe
o destaque que V.Ex"deseja apresentar.

O SR. CONSTITUINTE VIGOR FACCIONI
Pois não, obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência colocará em votação o substitutivo, articu
lado com as emendas acolhidas pelo ilustre Cons
tituinte Egídio Ferreira Uma, ressalvados os desta
ques apresentados, assim como o que vier a ser
apresentado pelo ilustre Constítumte Victor Fac
cioni ou o Ilustre Constituinte Nelson Wedekín.

Em Votação o substitutivo do ilustre Relator.
(Votação.)
O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA

Não, com declaração de voto que enviarei à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra a declaração de voto de V. Ex"

(Votação.)
O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES 

Sim, com declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V.Ex'

(Votação.)
O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 

Sim, com declaração de voto contra o sistema
de govemo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra a declaração de voto de V.Ex'

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sim,
com declaração contra o adendo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
faz constar a declaração de voto de V.Ex"

(Votação.)
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER 

Sim, com declaração de voto quanto ao sistema
degovemo

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra a declaração de voto de V. Ex"

(Votação.)
O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

Sim, com declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V.Ex'

(Votação.)
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sim,

com declaração de voto contra o regime de go
verno.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra a declaração de voto de V.Ex"

(Votação.) ,
O SR. CONSTITUINTE PUNIO ARRUDA SAM·

PAIO - Sim, com declaração de voto quanto
ao regime de govemo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra a declaração de voto de V.Ex"

(Votafão)
O SR. CONSTITUINTE VIGOR FACCIONI

SIm, com declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V.Ex'

(Votação.)
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA

Não, com declaração de voto

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V.Ex'

(Votação)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
indaga se há algum suplente do Partrdo dos Tra
balhadores que ainda não tenha votado. (Pausa.)

A Mesa proclamará o resultado: 59 Constítum
tes votaram "sim"; dois Constituintes votaram
"não"; total, 61 votos. Está aprovado o substi
tutivo, ressalvados os destaques. (palmas.)

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassis Almeida, Albérico Filho,
Alexandre Costa, Aloysio Teixeira, Álvaro Antônio,
Bonifácio de Andrada, Carlos Vinagre, César Cals
Neto, Dalton Canabrava, Eduardo Bonfim, Egídio
Ferreira Uma, Enoc Vieira,Eríco Pegoraro, Expe
dito Machado, Francisco Amaral, Genebaldo Cor
reia, Hélio Manhães, Henrique C6rdova, Henrique
Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Humberto Souto,
Itamar franco, Jairo Cameiro, Jesualdo Cavalcanti,
Jorge Hage, Jorge Leite,José Costa, José Fogaça,
José Jorge, JutahyJúnior, Leite Chaves, Leopoldo
Bessone, Leopoldo Perez, Leur Lomanto, Lúcio
Alcântara, Manoel Ribeiro, Maurício Corrêa, Mau·
rício Pádua, Michel Temer, Miro Teixeira, Moysés
Pimentel, Nelson Wadekin, NIlso Sguarezi, Oscar
Corrêa, Osvaldo Macedo, Paes Landim, Paulo Ro
berto Cunha, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Mar
tins, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Rubem Brenquí-
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nho, Sílvio Abreu, Victor Faccioni, Vinicius Can
sanção, Ibsen Pinheiro, Messias Góis e Marluce
Moreira Pinto.

Votaram "não" os seguintes Srs. Consntuíntes:
Bocayuva Cunha e Vivaldo Barbosa.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. HUGO
NAPoLEÃO:

Tive a oportunidade de levar à Tnbuna da As
sembléia Nacional Constituinte o meu pensamen
to em favor do sistema presidencial de governo.
Dei diversas entrevistas mamfestando o mesmo.
Em todas as ocasiões expliquei as razões que
fundamentam a minha posição.

A grande - a quase unâmme - maioria, con
tudo, expressou ponto de vista parlamentarista
ou misto.

Em face dos acordos interpartidários prevales
ceu um sistema misto. Procurei, então, defender,
ao máximo, princípios que pendessem para o pre
sidencialismo ao qual continuo favorável.

Não desejando destoar dos entendimentos
mantidos pelo meu partido, voto favoravelmente
ao substitutivo, ressalvados os destaques a serem
apreciados.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. CONS
TITUINTEPAES LANDIM:

Com toda a admiração pelo eminente Relator,
voto na fórmula chamada de "neo-parlamenta
rísmo" ou "neopresídenclalísmo" apenas para
atender às circunstâncias da hora atual.

Mais uma vez as chamadas classes políticas
brasileiras - praticamente as que labutam no
Congresso - se enganam com fórmulas que
nem sequer a opinião pública deles tomam co
nhecimento.

Ninguém desconhece a vocação presidencia
lista dos nossos trópicos, a acentuada vertente
autontária do Poder Executivo no Brasil- inicia
da por Vargas e consolidada pelos militares 
foi uma distorção do sistema e não o seu espírito.
Vertente essa em que as classes políticas contri
buíram decisivamente, porque nunca se preocu
param, na "praxís'' parlamentar, nos últimos cin
qüenta anos, de conter a exacerbação estatizante,
responsável pelos abusos do Poder e pela instabi
lidade político-institucional da Nação.

Sem Partidos modernos, como canais doutri
náveis de expressão dos anseios da sociedade
brasileira sem disciplina partidária, com a própria
instituição parlamentar ainda não resgatada do
desgaste que a submeteram nas últimas duas
décadas, ou a que se submeteu, dificilmente o
nosso modelo político que se intenta implantar
no País poderá oferecer tranquilidade para o futu
ro das instituições políticas brasileiras.

O grande risco, se não contida a sufocante in
tervenção do Estado na vida brasileira, é sermos
o que Rui Barbosa considerava o mais desastroso
dos regimes conhecidos: a república presidencial
com a onipotência do Congresso; o arbítrio do
Poder Executivo, apoiado na irresponsabilidade
das maiorias políticas (cartas de Inglaterra.).

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. CONS
TITUINTEVICTOR FACCIONI:

Na medida em que o nobre Relator insiste em
acolher e propor que o Presidente da República
exerça funções de Chefe de Governo, além da

Chefia de Estado, com poderes inclusive de de
mitir o Primeiro-Mimstro e seu Gabinete, indepen
dentemente do voto de desconfiança da Câmara
e seu Gabinete, independentemente do voto de
desconfiança da Câmara dos Deputados, o que
mais caracteriza a subordinação do Primeiro-Mi
nistro, que não consegue assim a Chefia do Go
verno, estamos longe de chegarmos a um Siste
ma Parlamentar de Governo. Acresça-se a tanto
a duplicidade de iniciativa sobre Projetos de Lei
dadas simultâneamente ao Presidente da Repú
blica e ao Primeiro-Ministro, o que pode levar ao
paradoxo até de iniciativas simultâneas e contradi
tórias. A tudo isso, mais a eleição direta do Presi
dente da República, caracteriza um Sistema Presi
dencialista, que no máximo contempla alguns
mecanismos do Processo Parlamentar.

O desejo expresso pela maioria dos Constituin
tes não é por um Presidencialismo, mesmo que
mitigado, como denomina Miguel Reale ou con
gressual, ainda que queiram outros denominá-lo
Semiparlamentarismo ou Neoparlamentansmo,
mas sim uma mudança efetiva do Sistema de
Governo Presidencialista para o Parlamentarismo.

Voto, no entanto, com as ressalvas dos desta
ques, e dos considerandos aqui expostos, a pro
posta do Relator, por entender que assim estamos
propiciando a apreciação posterior dos destaques
requeridos aqui nesta Comissão, ou Emendas e
Substitutivos na Comissão de Sistematização e
no Plenário que possam nos assegurar a mais
fundamental das mudanças, com a adoção do
Sistema Parlamentar de Govemo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Neste
instante a Mesa recebe solicitação dos jomalistas,
no sentido de que sejam providenciadas algumas
cadeiras para facilitar os trabalhos dos mesmos.
A Mesa tomará as providências necessárias.

Vamos passar à votação em bloco das emendas
com parecer contráno, ressalvados os destaques.
A Mesa gostaria de orientar o trabalho desta vota
ção e informa que quem votar "sim" estará apro
vando o parecer do Relator quanto às emendas
rejeitadas em bloco; quem votar "não" estará re
jeitando o parecer do Ilustre Relator.

A Presidência concede a palavra ao nobre
Constituinte Jorge Hage para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, se estou compreendendo bem, a ma
téria colocada em votação - as emendas com
parecer contrário, já foi votada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Se o
Plenário entender dessa maneira, a Presidência
acolherá a questão de ordem de V. Ex" (pausa.)
A questão de ordem de V.Ex' esta acolhida. (Pal
mas.)

A mesa registra que foram apresentados aproxi
madamente 100 pedidos de preferência de vota
ção

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o nobre Consntuínte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, V. Ex" acaba de informar que
temos 700 pedidos de destaque. Certamente ha
verá destaques ou preferência para mais de uma

emenda, tratando de um mesmo artigo. Pergunto
à Mesa se, assim ocorrendo, todos os pedidos
de preferência serão postos em votação ao mes
mo tempo ou se serão votados um a um, em
confronto com o texto do substitutivo. Parece-me
que é uma sugestão e um pedido à Mesa 
havendo mais de um pedido de preferência para
um mesmo artigo, devem eles ser postos em vota
ção ao mesmo tempo, para que cada Constituinte
possa ressalvar sua responsabilidade no instante
da votação.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem,
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Constituinte Genebaldo Correia pela
ordem, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Naturalmente a Mesa, com a segurança
e a competência com que vem dirigindo os traba
lhos, interpretará o Regimento. E é evidente que,
votada determinada matéria, as demais, corre
latas, mesmo as objeto de pedido de destaque,
estarão prejudicadas pelo princípio da prejudicia
lidade. De maneira que o nobre Constituinte Os
valdo Macedo, que me antecedeu, não tem por
que se preocupar. Por excesso de zelo de V.Ex"
- tenho certeza - a Mesa agirá seguindo o Regi
mento

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ COSTA - Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
concede a palavra ao nobre Constituinte José
Costa, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, parece-me que o Regimento da Câ
mara dos Deputados deve ser aplicado subsidia
riamente. Segundo o Regimento da Casa, deve-se
começar pelo destaque mais abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência, usando subsidiariamente o Regimento da
Câmara dos Deputados para acolher o pedido
de preferência a mais de cinco destaques, deverá
necessariamente ter anuência do Plenário. Diz o
Regimento que cinco pedidos de preferência são
o limite máximo permitido. Como foram registra
dos aproximadamente cem pedidos de preferên
cia, a Mesa indaga do Plenário se concorda em
que todos eles sejam votados e exercidos. (Pausa.)
Desta maneira, a Presidência procederá à votação
pela ordem de entrada do pedido de preferência,
registrando como o primeiro o requerido às diver
sas emendas apresentadas pelos Constituintes
Jorge Leite, Albérico Filho e Aloysio Teixeira.

Tem a palavra, pela ordem, o ilustre Consti
tuinte Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, todos sabemos que houve um
"acordão" entre os partidos majoritários. O "acor
dão" está aqui. Quem é que não sabe? Há um
"acordão"...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Não
dos partidos.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
O Constituinte Jorge Hage tem razão. Há um
acordão" entre os membros dos partidos majori-
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tários. Por exemplo, aprovados preferência e os
destaques, uma série de assuntos estarão resolvi
dos: daremos cinco anos ao Presidente José Sar
ney, criaremos secretários e subsecretários dos
Estados e resolveremos em definitivoo problema
dos cartórios.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - APresi
dência registra as palavras do ilustre ConstItuinte
Bocayuva Cunha. Não havendo questão de ordem
a ser respondida, passa-se à votação.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, ia concluir com uma questão de
ordem, mas abro mão da mesma. Basta o re
gistro.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Ficam
registradas, nas notas taquigráficas, as palavras
de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, na tarde e na noite de ontem consultei
V. Ex' a respeito da votação dos destaques. A
informação que me foi dada, suponho que em
caráter oficial,foi no sentido de que os destaques
seriam votados pela ordem de apresentação.

Nesse sentido, tive o CUIdado de apresentar os
destaques logo no momento da abertura do prazo
concedido por V.Ex", com quem mantive consulta
permanente a respeito da questão. Assim, a deci
são de concessão de preferência fora da ordem
de entrada parece-me uma definição diversa da
que ouvi de V. Ex" ontem à noite. E a questão
que desejo colocar

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra as palavras de V.Ex'

Não havendo questão de ordem a responder,
a Mesa colocará em votação inicialmente a prefe
rência...

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, como não há questão de ordem a
responder? Levanto uma questão de ordem, en
tendendo que no Regimento da Assembléia Na
cional Constituinte não é prevista a figura da prefe
rência...

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - APresi
dência, em atenção a V.Ex", irá responder à sua
questão de ordem, colocando em votação, em
primeiro lugar, como já foi anunciado, a prefe
rência e, logo em seguida, o pedido de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Muito
obrigado. Não estou pedindo preferência, mas
o cumprimento do Regimento da Assembléia Na
cional Constituinte e da Comissão, que não falam
em preferência. Fiz uma consulta à Mesa e me
foi dito que seria observada a ordem de ingresso
dos pedidos de destaque. O meu é o de n' 1.
De maneira que qualquer outra decisão está, a
meu ver, sendo anti-regimental e ferindo a infor
mação que a Mesa me prestou ontem à noite.
É esta a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - APresi
dência, unlizando-se subsidiariamente do Regi
mento da Câmara dos Deputados, acolheu as
preferências apresentadas.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Mas
esta não foi a informação que me foi dada ontem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Se V.
Ex' quiser recorrer da decisão da Presidência ao
Plenário, poderá fazê-lo.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Re
corro ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A solici
tação de V. Ex' é regimental. A Presidência acolhe
recurso do ilustre Constituinte Jorge Hage contra
um ato do Presidente, que colocou em votação,
inicialmente, como preferência primeira, o ante
riormente anunciado.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, peço a palavra para con
traditar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, não há razão para a ques
tão de ordem levantada pelo nobre Constituinte
Jorge Hage. Entendo que S. Ex" está confundindo
requerimento de destaque com pedido de prefe
rência. O requerimento de destaque de S. Ex"
pode ter recebido na Secretaria o n9 1. Porém,
o requerimento de preferência, de nossa autoria,
também recebeu na Secretaria o n° 1. Passemos
à votação dos requerimentos de preferência.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Não
estou confundindo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência mantém o recurso de V.Ex'

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Não
estou confundmdo nada. A confusão é deliberada
por parte de quem esteja pretendendo fazê-lo.
Consultei a Mesa se haveria preferência e prejudi
cialidade ou se seria observada a ordem de ingres
so dos destaques. A resposta da Mesa foi muito
clara.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência mantém o discurso de V. Ex' e o coloca
em votação.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Ape
nas exijo o cumprimento da palavra da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - AMesa
tem mantido sua palavra durante todos os traba
lhos e atenderá imediatamente à solicitação de
V.Ex', colocando em votação o seu recurso.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com a decisão da Presidência continuem como
estão. (Pausa.) Aprovada, com os votos contrários
dos ilustres Constituintes Nelson Wedekin, Jorge
Hage e Bocayuva Cunha.

AMesa registrará e fará constar da Ata os votos
dos ilustres Constituintes.

O SR. CONsmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE- Sou
contra o registro dos votos sem a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra, de plano, que há número regimental para
o funcionamento dos nossos trabalhos. É eviden
te a presença do número regimental, razão pela
qual indefere a questão de ordem de V.Ex"

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Não pedi a verificação de número regimental, mas
da votação da decisão de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É evi
dente. A Mesa atenderá à questão de ordem for
mulada por V. Ex" e fará registrar os nomes dos
Srs. ConstItuintes que votaram contra a questão
de ordem aprovada pela Mesa.

Passaremos à votação da primeira emenda pa
ra a qual foi requerida preferência. A Presidência
anunciará a emenda. "Dê-se ao art. 115, que tem
a seguinte redação...

O SR. CONSmUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, qual é o número da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Emen
da de n9 1.004 pág. 260.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, tenho a impressão de que todos
os Constituintes têm em mãos a redação das
emendas. Portanto, é perfeitamente dispensável
a leitura da emenda, já que temos quatrocentos
e tantos destaques. Isto se não houver objeção.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência, atendendo à solicitação do Plenário e in
clusive dos ouvintes, passará à leitura de todo
o texto.

"Art. 115 -A duração do mandato do
atual Presidente da República e a eleição de
seu sucessor suieítar-se-âo às normas esta
belecidas nos artigos 32, 33 e 34 desta Cons
tituição."

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
contra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência dará a palavra ao ilustre Relator para enca
minhar a votação e registrará os Constituintes que
quiserem encaminhar a votação..

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, fui o primeiro Constituinte a
pedir para encaminhar contra e digo por quê.
Tenho emenda em sentido diferente da que está
sendo...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência dará a palavra a V.Ex' para encami
nhar em sentido contrário.

Tem a palavra, pelo prazo regimental máximo
de três minutos, o ilustre Relator.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, para esclarecimento do Plenário
e da assistência, como a emenda se refere a três
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artigos - certamente se diz que é da Constituição,
mas é do anteprojeto - solicito a V. Ex' que
os leia também.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência indefere a questão de ordem de V. Ex',
já que é do conhecimento do Plenário todo o
texto consolidado apresentado pelo Ilustre Rela
tor. (Palmas)

Com a palavra o Constituinte Lúcio Alcântara.

O SR CONSmUINTE LÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, estamos votando a preferência.
Portanto, não se trata aqur de defender o mérito.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não,
a preferência já foi votada, Ilustre Constituinte.
Estamos votando o mérito.

Com a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o Relator, em seu
substitutivo, teve o cuidado de distinguir o man
dato permanente do atual, que é um mandato
conjuntural. O Relator está convencido de que
o mandato deve ser de cinco anos, como está
na emenda do autor. É um mandato correto em
um sistema presidencialista de Gabinete, como
acabamos de sugerir. Entende, porém, o Relator
como sempre o disse, que o mandato do atual
Presidente somente será fixado de maneira pre
cisa no momento em que a Constituinte vier a
tratar da matéria. No curso do processo, as contra
dições terão grande influência sobre a fixação do
mandato. Por isso, o Relator sugeriu, de maneira
coerente e atendendo à técnica de elaboração
de lei, a fixação de um mandato provísóno 
pois assim determina o Regimento nas Dispo
sições Transitórias - de quatro anos, porque esse
é o mandato que o instante político indica como
mais preciso para o atual Presidente. (Palmas.)

Mantenho a minha posição no relatório, votan
do contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Osvaldo Ma
cedo. S. Ex' disporá do prazo regimental de três
minutos.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
-Sr. Presidente, apresentei emenda na fase preli
minar dos trabalhos desta Comissão Temática,
fixando a eleição, tal como o fez o Sr Relator
nas Disposições Transitórias, para o dia 15 de
novembro de 1988. Tenho emenda discordando
do mandato de cinco anos para os Presidentes
da República. Defendo o mandato de quatro anos
para todos os Presidentes da República, porque
de quatro anos é o mandato do Governador de
Estado, do Deputado Federal, do Deputado Esta
dual, do Prefeito e do Vereador. Assim, o mandato
do Presidente da República, notadamente o Presi
dente da República eleito pelo voto direto, como
está previsto no substitutivo, não pode ser extenso.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Per
mite-me V. Ex' um intervenção?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência informa ao ilustre Relator que S. Ex'
já utilizou o seu prazo regimental.

O SR RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - Peço
desculpas pelo erro regimental.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência agradece a V Ex' a compreensão.

O SR CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
-Sr. Presidente, fico contente em constatar, nes
te momento histórico do Brasil, que aquilo que
defendo como principio geral para a Constituição
_ e sei que uma Constituição deve ser feita de
princípios gerais e não de casuísmos ou propostas
circunstanciais - e o que proponho como solu
ção permanente atendem também à convernên
cia conjuntural. Este País está Vivendo uma crise
séria, e ninguém sabe indicar a saída. A solução
para a grande crise por que passa hoje o País
está única e exclusivamente na eleição direta para
Presidente da República. Daí por que com man
dato de quatro anos, fixando-se já a eleição para
15 de novembro de 1988, este País terá a sua
esperança renovada. Poderemos encaminhar o
grande debate para a ordenação democrática
deste País após a promulgação da Constituição.

Voto contra a emenda. Voto por um mandato
de quatro anos para o atual e para os futuros
Presidentes da República.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, como autor da emenda,
tenho preferência para encaminhar a favor.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência dará um minuto de prazo a V. Ex' para
encaminhar sua emenda.

Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, na Subcomissão do Poder
Executivo, o eminente Relator, Constituinte José
Fogaça, estabeleceu o mandato do Presidente em
quatro anos, no texto permanente, e marcou a
data da eleição para novembro de 1988, nas Dis
posições Transitórias, o que corresponderia tam
bém a quatro anos.

O eminente Relator desta Comissão Temática,
Constituinte Egídio Ferreira Lima, entendeu que
o mandato de Presidente da República, em regime
parlamentar, proposto por S. Ex', acolhendo a
decisão da Subcomissão do Poder Executivo, de
veria ser de cinco anos. Nas Disposições Transí
tónas, S. Ex' colocou quatro anos. Na justificatlva:
S. Ex' disse que temia que o prolongamento do
governo de transição pudesse determinar um va
zio no poder.

Entendemos que não devemos fazer distinção
entre o mandato de todos os Presidentes, previs
tos no texto permanente da Constituição, e o man
dato do atual Presidente da República. O próprio
Presidente do meu partido declarou que dar mais
ao atual Presidente do que aos demais seria gene
rosidade e dar menos seria discriminação. Quanto
ao aspecto do vazio no poder, no momento em
que se institui o regime parlamentarista, cria-se
um fato político no País de grande repercussão,
que certamente suprirá o vazio que V.Ex' brilhan
temente anunciou. Esta foi a razão determinante
da minha decisão de dar o mesmo tratamento
ao atual Presidente e aos demais, conforme pro
posição de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Restan
do ainda um minuto de tempo, a Presidência dá
a palavra por trinta segundos ao ilustre Consti
tuinte Eduardo Bonfim e também por tnnta se
gundos ao ilustre Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, trinta segundos são Insuficientes
para falar da indignação nacional quando essa
emenda for aprovada, em detrimento do art. 115
do anteprojeto do Relator Egídio Ferreira Lima.
Essa proposição representa a consolidação do
continuísmo de um governo de transição, eleito
pelo Colégio Eleitoral para pôr fim ao regime mili
tar O povo brasilerro exige eleições diretas para
Presidente da República. O Presidente Sarney é
um Presidente de transição. Essa emenda conso
lida a continuação de um governo tutelado pelos
militares. O povo brasileiro mobiliza-se nas ruas
para buscar as eleições e a consolidação da de
moc.racia. Em nome do Partido Comumsta do
Brasil, voto contra a emenda, porque este é o
anseio do povo brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência solicita aos ilustres Constituintes que to
mem seus lugares no Plenário, para que o ilustre
Constituinte Vivaldo Barbosa, durante trinta se
gundos, possa dar sua opinião

Tem a palavra o ilustre Constituinte VivaldoBar
bosa.

O SR. CONSmUlNTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, neste plenário,
alguns votaram a favor desta emenda São pes
soas que lutaram contra as eleições diretas, antes,
no PDS, e hoje, ainda no PDS ou no PFL. Respei
to-as. Mas aqui existem pessoas que votaram a
favor da emenda que adia as eleições diretas mas
que, em praça pública, assumiram o compro
misso de, depois de ir ao Colégio Eleitoral, orga
nizar um Governo de transição e restaurar a elei
ção direta o quanto antes.

Nesta hora, estamos tomando uma decisão qUE
fere a dignidade da vida pública deste País, porque
não cumpre os compromissos assumidos com
a população, enxovalha a República e torna a vida
pública neste País algo que pode merecer a des
consideração da população. Estamos saindo do
regime autorítárto e queremos dignificar a vida
pública e as instituições neste País, mas esta Co
missão não está dando a contribuição necessária
para tal. Ao contrário, estamos dando àqueles que
sempre dizem que o poder civil é ingovemável,
àqueles que sempre procuram arranhaduras e
dificuldades na democracia para implantar um
regime autoritário, instrumentos poderosos. E ISto
não faz bem à vida pública deste País, não faz
bem à República.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex' que conclua.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Registro a posição do Partido Democratico Traba
lhista, que continua fiel aos seus compromissos,
conforme prometeu em praça pública.

Por isso votamos contra a emenda, para que
tenhamos eleições diretas o quanto antes.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex' que invoque o artigo do nosso Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, é apenas uma questão de ordem so
bre a matéria
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o SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Foi
conferido ao Presidente José Sarney, na condrção
de Vice-Presidente, e ao Presidente Tancredo Ne
ves um mandato de' seis anos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex"que formule a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ COSTA - Em
seguida a formularei a menos que V. Ex" tenha
o dom da onisciência e adivinhe a questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
tenho essa capacidade, mas peço a V. Ex" que
seja rápido na formulação da questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Foi
dado ao Sr. Presidente da República um mandato
de seis anos. Em função de entendimentos, pre
tence-se a redução deste mandato para cinco
anos; alguns propõe quatro. Mas é mantido o
mandato dos Deputados Constituintes em quatro
anos e dos Senadores em oito. Sr Presidente,
entendo que é aética a redução do mandato do
Presidente, enquanto se mantém a duração dos
mandatos dos Senadores e Deputados, pelo pres
suposto de que o Presidente é incompetente ou
ínefícrente e que nós somos amados pelo povo,
competentes e eficientes. Voto...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presr
dência ainda não passou à votação. Não há ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, permita-me concluir.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Passe
mos à votação da matéria. Os Srs. Constituintes
que votarem "sim" estarão acolhendo a emenda;
os que votarem "não" estarão votando contra a
emenda.

(Votação)

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA 
Sim, com ressalva.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a ressalva de V. Ex", em declaração por
escrito

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra, com satisfação, a presença do ilustre Go
vernador Pedro Sirnon no plenário e convida S.
Ex" para participar dos nossos trabalhos. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sim, com declaração de voto.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V. Ex"

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Não, com declaração de voto pelas diretas em
1988.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V.Ex"

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO
Sim, com declaração de voto

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra a declaração de voto de V. Ex"

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO MANHÃES 
Sim, com declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V. Ex"

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO r:
Sim, porque entendo que mandato de Presidente
da República deve ser de cinco anos. (Manifes
tação das galerias.)

Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que tome provi
dência em relação ao comportamento da ilustre
assistência, que tem o direito de participar demo
craticamente, mas não o de interferir no trabalho
dos Constitumtes. Peço a V. Ex" que faça preva
lecer sua autoridade neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência chama a atenção do Plenário no sentido
de que respeite o voto dos Srs. Constituintes. Peço
às galerias que evitem manifestações, principal
mente hostis, aos Srs. Constituintes.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Não,
com o povo brasileiro, pelas eleições diretas em
1988. (Palmas.)

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ COSTA - Sim,
com declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V. Ex".

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTELEITECHAVES - Sim,
com declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V.Ex"

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER 
Sim, com declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra a declaração de voto de V Ex"

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FACCIONI
Sim, com declaração de voto pelo parlamenta
rismo já.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V. Ex"

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Não, em respeito aos compromissos assumidos
com o povo brasJleiro e pelas diretas já. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO -
Sim, com declaração de voto pelo parlamenta
rismo já.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V.Ex"

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência proclama o resultado: 43 Srs Constituintes
votaram "sim"; 19 Srs. Constituintes votaram
"não"; total, 62 votos. Está aprovada a emenda.

Votam "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Agassis Almeida, Albérico Filho, Alexandre Costa,
Aloysio Teixeira, Álvaro Antônio, Bonííáctode An
drada, Carlos Vinagre, César Cals Neto, Dalton
Canabrava, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito
Machado, Francisco Amaral, Genebaldo Correia,
Hélio Manhães, Henrique Eduardo Alves, Hugo
Napoleão, Humberto Souto, Jairo Cameiro, Je
sualdo Cavalcanti, Jorge Leite, José Costa, José
Jorge, Leite Chaves, Leopoldo Bessone, Leopoldo
Peres, Leur Lomanto, Lúcio Alcântara, Manoel Ri
beiro, Maurício Pádua, Michel Temer, Oscar Cor
rêa, Paes Landim, Paulo Roberto Cunha, Plínio
Martins, Ronaro Corrêa, Rubem Branquinho, Síl
vio Abreu, Victor Faccioni, Vinícius Cansanção,
Ibsen Pinheiro, Marluce Moreira Pinto e Messias
Góis.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Bocayuva Cunha, Eduardo Bon
fim, Egídio Ferreira Lima, Farabulini Júnior, Henri
que Córdova, Itamar Franco, Jorge Hage, José
Fogaça, Jutahy Júnior, Maurício Corrêa, MiroTei
xeira, Moysés Pimentel, Nelson Wedekín, Nilso
Sguarezi, Osvaldo Macedo, Plínio Arruda Sam
paio, Raul Ferraz e VivaldoBarbosa.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, quero fazer um apelo às pessoas que
estão assistindo à votação, tendo em vista os la
mentáveis acontecimentos ocorridos nesta ma
drugada no plenário da Câmara dos Deputados,
que constituiram um quadro que não honra nin
guém. A democracia começa respeitando-se o
direito de cada um. Pedimos a V. Ex" que leve
este apelo àqueles que assistem à sessão. Mani·
festar-se ordeiramente é um democrático. No en
tanto, não podemos aceitar, em uma sessão séria
e importante como esta, que o voto de cada Cons
tituinte seja acompanhado de vaias e apupos.

Portanto, fazemos apelo à ilustre platéia e àque
les que nos honram com a sua presença, que
aqui vieram para ver seus pontos de vista defen
didos, no sentido de que não permitam que aqui
se repita o que lamentavelmente já ocorreu nesta
Casa durante a madrugada. E este o nosso apelo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registrará as palavras de V.Ex"

O SR. EDUARDO BONFIM - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência indaga ao ilustre Constituinte Eduardo
Bonfim qual o fundamento legal para a questão
de ordem solicitada.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
O nobre Constituinte Jorge Leite fezuma observa
ção. Gostaria de contraditá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex'a palavra para contraditar.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Sr. Presidente, durante 22 anos o povo brasileiro
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foi proibido de manifestar-se, de demonstrar sua
alegria ou sua tristeza com relação à política do
Congresso' Nacional, proibido pela censura, pela
repressão, pelos cães, aqui em Brasília, pelo Gen,
Newton Cruz .

Estamos em um processo de transição demo
crática, e é natural que o povo brasileiro, nas gale
rias das Assembléias ou no Congresso Nacional,
manifeste agora essa alegria ou tristeza com rela
ção às matérias votadas. Ninguém é a favor, neste
instante, de que se ataque a honra dos Consti
tuintes, mas a manifestação de alegria, os aplau
sos ou até mesmo as vaias - porque não é achin
calhamento, não é demérito à honra de nmguém,
mas a manifestação ae desaprovação do povo
- não podem ser coibidas através de ameaças.
(Palmas.)

Reitero a V. Ex" que, quando não se tratar de
ataque à honra do Constltuinte, seja assegurada
a manifestação de alegria ou desaprovação do
povo brasileiro, nesta Comissão, com relação à
matéria votada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dêncra registra a palavra de V.Ex"

Passamos à votação da Emenda n° 829, para
a qual foi pedida preferência.

A emenda diz o seguinte:

"Inclua-se artigo com a seguinte redação:
Art. O Conselho de Mimstro indicará

ao Presidente da República os Secretários
e Subsecretários de Estado, que responderão
pelo expediente dos Ministérios durante os
impedimentos dos Ministros de Estado.

Parágrafo único. Os Secretários e Subse
cretários de Estado são responsáveis perante
o Primeiro-Ministro e o respectivo Mimstro
de Estado."

A partir de agora a Presidência concederá a
palavra ao autor da emenda, que terá o prazo
de três minutos para defender sua proposta. Ou
virá apenas um orador para falar a favor e outro
para falar contra a proposição.

Tem a palavra, por três minutos, o autor da
emenda, o ilustre Constituinte Erico Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO 
Sr. Presidente, Constituintes, nesta hora em que
o Congresso Constituinte está votando o sistema
de Governo, nada mais justo e equânime que
se valorizem os funcionários públicos de carreira.
O Conselho de Ministros, num regime parlamen
tar, representa o governo e, no fnterim de sua
posse, ficará respondendo pelos ministérios e res
ponsáveis pelos seus serviços, junto ao Primeiro
Ministro, os Secretários e Subsecretários.

Na verdade, estamos dando aqui um primeiro
passo, definido e definitivo, no sentido de se im
plantar o regime parlamentarista de governo. Não
podemos acordar que o Sr. Relator tenha deixado
fora essa emenda, não tenha acolhido o que de
mais nítido existe no sistema parlamentar de go
verno, que é a responsabilidade admmistrativa dos
Secretários e Subsecretários para responderem
admírustratívamente, perante o Pnrneiro-õíínístro,
pelos trabalhos dos ministérios.

Por isso, meu caro Constituinte Egfdio Ferreira
Uma, é que voltamos a pedir o destaque para
esta emenda, a fim de se dar um passo a mais
no sistema parlamentarista de governo, porque
entendemos como inicial que estamos implan-

tando. Nas duas fases que faltam, na Assembléia
Nacional Constituinte, junto à Comissão de Siste
matização e ao Plenário, com os 559 Constrtuin
tes, haveremos de avançar no sentido de vermos
implantados um regime parlamentar de governo
onde o Congresso Nacional e a sociedade dele
participem por meio da Câmara dos Deputados.

E nosso desejo e vontade que os Srs. Consn
tuintes, integrantes desta Comissão Temática,
aprovem a emenda no sentido de valorização do
sistema parlamentarista de govemo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
havendo oradores inscritos, tem a palavra para
falar contra a emenda o ilustre Constituinte Jorge
Hage. S. Ex' tem o prazo regimental de três mi
nutos.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr
Presidente, a emenda desmente a justificativa
apresentada, ou a justIficativa desmente a emen
da. Se esses são funcionários indicados ao Presi
dente, pelo Conselho de Ministros, pelos ministros
que constituem o governo político, é evidente que
não são de carreira nem chegaram lá por seus
méritos, mas são, igualmente, figuras escolhidas
politicamente por aquele governo. É claro que
eles cairão; serão substitufdos, porque o próximo
Conselho de Ministros indicará outros.

Assim, padece de qualquer sentido essa pro
posta com tal fundamento. Na verdade, o que
parece estar-se pretendendo é apenas ampliar o
número de posições para aumentar as possibi
Itdades da prática fisiológica de distribuição de
cargos e não assegurar a continuidade da máqui
na, uma vez que serão indicados outros secre
tários pelo Conselho de Ministros que suceder
a esse Conselho.

De maneira que há total e absoluta ausência
de sentido, coerência ou consistência lógica. La
mento profundamente que o nobre Relator Egfdio
Ferreira Lima tenha sido levado a engolir uma
proposta dessa natureza

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO -
S. Ex"não a acolheu.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Per
doe-me, eminente Relator Egfdio Ferreira Uma,
e receba minha correção.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência pede licença a V. Ex" para sohcítar,
mais uma vez aos presentes em plenário que vol
tem aos seus lugares porque há um orador na
tribuna.

Tem V.Ex"a palavra para concluir sua oração.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Con
cluindo-a, quero congratular-me com o Relator,
Constituinte Egfdio Ferreira Uma, por haver recu
sado essa emenda que de forma alguma garante
a continuidade da máquina administrativa. Tra
ta-se apenas da criação de mais cargos para gas
tar mais dinheiro da Nação e permitir maior ampli
tude da distribuição fisiológica de funções, tal qual
se pratica hoje, para se conseguir ampliação de
mandato.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência vai dar a palavra, pela ordem, ao
Constituinte Itamar Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, gostaria que, ao término das inter-

venções dos Srs. Constituintes, o nobre Relator
Eqídio Ferreira Lima desse sua opmião sobre a
emenda. É a observação que levo a V. Ex', com
todo o respeito.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Ilustre Relator - atendendo
à solicitação do Constituinte Itamar Franco 
o ilustre Constituinte Egfdio Ferreira Lima, que
poderá defender seu ponto de vista.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, antes que o nobre Relator fale,
gostaria de encaminhar, por intermédio de V.Ex',
um pedido de esclarecimento ao próprio Relator,
S. Ex' considera a emenda que será votada confli
tante com a emenda de minha autoria, de número
1.104, para a qual solicitei destaque?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência concede a palavra ao Relator Egídio
Ferreira Uma.

O SR. RELATOR (Egfdio Ferreira Lima) - Sr
Presidente, Srs. Constituintes, preferiria deixar que
a matéria fosse disciplinada pela legislação com
plementar. O Constituinte José Fogaça, em seu
parecer e relatório, previu uma Comissão que cui
daria de oferecer as sugestões para que fosse
criado um elenco legal capaz de pôr em funciona
mento o sistema parlamentar. Todavia, hoje, pela
madrugada, houve um entendimento de alto nível
político com amplos setores desta Comissão, e
foi incluída uma disposição nesse sentido, mais
ou' menos nos termos da emenda que agora é
votada. Em decorrência disso, voto favoravelmen
te à emenda. Não vejo nenhum prejuízo nisso,
porque na legislação parlamentar teremos que
criar a carreira de Secretariado, carreira técnica
capaz de servir ao regime parlamentar, como hoje
já existe o embrião no Ministério das Relações
Exteriores do Brasil, o que facilitará muito o traba
lho do legislador ordinário. Todavia, não faz mal
que se antecipe. A Constituição portuguesa, que
adotou um sistema muito parecido com o qUe
queremos introduzir no País, antecipou no texto
constitucional disposições idênticas às agora su
geridas.

A emenda do Constituinte VIctor Faccioni, o
primeiro a querer introduzir a matéria na Consti
tuição, como fazem outros países de sistema par
lamentar, deixou de ser acolhida, naquela oportu
nidade, porque precedeu o acordo feito hoje peja
madrugada. Solicito retificação da decisão, no
sentido de que as três emendas sejam aprovadas
parcialmente. A redação final dará, dentro do espí
rito das três, o melhor e mais preciso texto para
a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Pas
sa-se à votação da Emenda n° 829/3, para a qual
foi requerida preferência. Os Srs. Constituintes
que votarem "sim" estarão aprovando a emenda;
os que votarem "não" a estarão rejeitando.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência solicita ao Plenário, principalmente às gale
rias, um pouco de atenção, já que estamos em
processo de votação.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sim, pela coerência com a justificativa.
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Está
registrada a declaração de voto de V.Ex"

o SR. CONSTITUINTE JESUALDO CAVAL
CANTI - Não, com declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Está
registrada a declaração de voto de V. Ex"

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência proclama o resultado: 48 Srs. Constituintes
votaram "sim", 13 Srs. Constituintes votaram
"não"; total, 61 votos. Está aprovada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Agassis Almeida, Albérico Filho, Alexandre Costa,
AloysioTeixeira, ÁlvaroAntônio, Bonifácio de An
drada, Carlos Vinagre, César Cals Neto, Dalton
Canabrava, Egídio Ferreira Uma, Enoc Vieira, Erí
co Pegoraro, Expedito Machado, Francisco Ama
ral, Genebaldo Correia, Henrique Córdova, Henri
que Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Humberto
Souto, Itamar Franco, Jairo Carneiro, Jorge Leite,
José Fogaça, José Jorge, Jutahy Júnior, Leite
Chaves, Leur Lornanto, Lúcio Alcântara, LuizVia
na, Manoel Ribeiro, Maurício Pádua, Michel Te
mer' Miro Teixeira, Oscar Corrêa, Osvaldo Mace
do, Paulo Roberto Cunha, PlínioMartins, Raul Fer
raz, Ronaro Corrêa, Rubem Branquinho, Sílvio
Abreu, Victor Faccioni, Vinicius Cansanção, Ibsen
Pinheiro, Costa Ferreira, IvoMainardi,Marluce Mo
reira Pinto e Messias Góis.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Bocayuva Cunha, Eduardo Bon
fim, Hélio Manhães, Jesualdo Cavalcanti, Jorge
Hage, Leopoldo Perez, Maurício Corrêa, Moysés
Pimentel, Nelson Wedekín, Nilso Sguarezi, Plínio
Arruda Sampaio e VivaldoBarbosa.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR
CONSTITUINTE JESUALDO CAVALCANTI:

Entendo que a existência da figura do Secre
tário e do Subsecretário de Estado não deva ser
objeto de exposição constitucional, como não o
são os demais casos de direção superior dos Mi
nistérios. Trata-se, a meu ver, de matéria a ser
disciplinada por lei ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Pas
sa-se ao item li! da preferência, Emenda n° 1.085,
de autoria do ilustre Constituinte José Fogaça.
S. Ex', como autor da proposta dispõe de três
minutos.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- Sr.
Presidente, delego o direito de defender esta
emenda, ou de encaminhar a sua votação, ao
nobre Constituinte Humberto Souto, que na ver
dade é o autor intelectual da proposta.

O SR.PRESIDE~E (Oscar Corrêa) - O ilustre
Constituinte Humbeito Souto usará da palavra,
para defender a emenda, por três minutos. Tem
a palavra S. Ex"

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, uma das ra
zões por que defendemos o parlamentarismo...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência solicita novamente aos Srs. Constituintes
que retomem os seus lugares, principalmente de
pois da discussão literária dos Constituintes Leur
Lomanto e Agassis Almeida.

Constituinte Humberto Souto, V. Ex' tem a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Uma das razões de preferirmos a forma de
govemo parlamentar reside exatamente na res
ponsabilidade dos Ministros de Estado, ou seja,
na responsabilidade direta. E a obrigatoriedade
de que os Srs. Ministros compareçam ao Con
gresso Nacional, pelo menos uma vez por mês,
faz-se necessária para que todos os parlamen
tares, independentemente de serem maioria ou
minoria, possam arguir S. EJr6, inclusive o Conse
lho de Ministros, sobre assuntos contemporâneos
atinentes à administração pública, polêmicos, que
por acaso estejam ocorrendo

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
pede licença a V. Ex" para ler o texto da emenda,
a fim de que o Plenário dele tenha conhecimento
sem prejuízo do tempo de V.Ex"

"Dê-se ao parágrafo único do art. 51 a
designação de § i-, acrescentando-se o §
2° com o seguinte texto:

§ 2° O Primeiro-Ministro deverá compa
recer mensalmente ao Congresso Nacional
para apresentar relatórios sobre a execução
do Plano de Govemo ou expor assunto de
relevância para o País."

Concedo novamente a palavra a V.Ex", Consti
tuinte Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Como eu argumentava, Sr. Presidente, é impor
tante que o Primeiro-Ministro compareça compul
soriamente ao Plenário e ao Congresso Nacional,
para tratar de assuntos importantes a serem dis
cutidos, assuntos nacionais, com os Srs. Parla
mentares. Isso não impede que a Câmara dos
Deputados, por maioria de seus membros, convo
que extraordinariamente qualquer dos Srs. Minis
tros ou o Primeiro-Ministro para aqui comparecer.
O que não poderia deixar de ser estabelecido é
a obrigatoriedade, porque, senão, os pequenos
partidos nunca conseguiriam trazer ao Congresso
Nacional o Primeiro-Ministro. O nosso objetivo
foi o de proteger as minorias, para que elas, inde
pendentemente de terem número para convocar
o Primeiro-Ministro a vir ao Congresso Nacional,
tenham-no aqui, compulsoriamente, pelo menos
uma vez por mês.

Em outros países, como a Inglaterra, essa praxe
é natural. A Primeira-Ministra Margareth Tatcher
comumente comparece ao Congresso inglês, no
prazo estipulado pela Constituição, onde perma
nece quinze com os Srs. Congressistas. Termi
nado o seu prazo, volta ao seu trabalho, sem que
isso perturbe ou prejudique as suas tarefas de
Primeira-Ministra.

É necessária e importante essa emenda, para
que as minorias sejam protegidas e possam ter
no parlamento a presença do Primeiro-Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Agassis Al
meida. S. Ex"dispõe de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA 
Sr. Presidente, com o grande respeito que tenho
pelo autor da emenda, o Constitumte José Foga
ça, quero dizer aos Srs. Constituintes a seguinte
premissa que não concordo em que se introduza

num texto constitucional a obrigação dê o Primei
ro-Ministro vir aqui mensalmente. Acho que cabe
a nós, do Congresso brasileiro, convocá-lo. Pode
mos convocá-lo a aqui comparecer um, dois, três
ou quatro dias. Mas acho que num texto constitu
cional não deve ser inserido dispositivo dessa na
tureza. As Constituições da Itália, de Portugal e
da Espanha não prevêem tal situação

Portanto, Sr. Presidente, ilustre Relator, sou con
tra a emenda do Constituinte José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, dei parecer contrário a esta emenda.
A sistemática do parlamentarismo que propus
permitia e obrigava, quando solicitado, a presença
do Primeiro-Mmistro. Sempre que quisesse ir ao
Parlamento, poderia fazê-lo; sempre que solici
tado, teria que comparecer.

Essa sistemática não se modificou muito com
o acordo, mas confesso que os argumentos do
Constituinte Humberto Souto me convencem da
conveniência da medida. O Primeiro-Mínístro nas
ce do Congresso, como nasce o gabinete. É da
natureza do sistema parlamentar a sua presença
constante e obrigatória no Congresso, pelo me
nos uma vez por mês. Estabelece-se um elo, uma
comunhão muito maior entre o Parlamento e o
chefe do Governo, que é o Primeiro-Mmistro. Re
formulo o meu voto para votar a favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FOGAÇA- Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimen
to

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra a V. Ex" para um esclarecimento,

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FOGAÇA- De
vo esclarecer que os autores da emenda, além
do Constituinte Humberto Souto, foram também
os Constitumtes Dálton Canabrava e Bonifácio
de Andrada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra o esclarecimento de V.Ex"

Os Srs. Constituintes que votarem "Sim" esta
rão aprovando a emenda; os que votarem "Não"
a estarão rejeitando.

(Votação)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Mesa deseja esclarecer aos Srs. Constituintes que
estamos em processo de votação. Peço a V. Ex"
que tomem seus lugares.

(Votação)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
anuncia o resultado da votação: 51 Srs. Consti
tuintes votaram "Sim"; 9 votaram "Não"; total,
60 votos. Está aprovada a emenda.

Votaram "Sim" os seguintes Srs. CinstItuintes:
Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Álvaro Antônio,
Bonifácio de Andrada, Carlos Vinagre, Cesar Cals
Neto, Dálton Canabrava, Eduardo Bonfim, Egídio
Ferreira Lima, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expe
dito Machado, Francisco Amaral, Genebaldo Cor
reia, Henrique Córdova, Henrique Eduardo Alves,
Hugo Napoleão, Humberto Souto, Itamar Franco,
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JaIrO Carneiro, Jesualdo Cavalcanti, Jorge Hage,
Jorge Leite,José Costa, José Fogaça, José Jorge,
Jutahy Júnior, LeiteChaves, Leur Lomanto, Lúcio
alcàntara, LuizViana,Manoel Ribeiro,Maurício Pá
dua, Michel Temer, Miro Teixeira, Moysés Pimen
tel, Nelson Wedekin, NilsoSguarezi, Oscar Corrêa,
Osvaldo Macedo, Paes Landim, Paulo Roberto Cu
nha, Plínio Martins, Raul Ferraz, Rubem Branqui
nho, Sílvio Abreu, Victor Faccioni, Vinícius Can
sanção, Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira e Marluce
Moreira Pinto.

Votaram "Não" os seguintes Srs. Constituintes:
AcivalGomes, Agassiz Almeida, Alexandre Costa,
Bocayuva Cunha, HélioManhães, Leopoldo Perez,
Maurício Correa, Plínio Arruda Sampaio e Vivaldo
Barbosa.

Passaremos ao item N da preferência, a Emen
da na 803.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mau
rício Correa, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, com fundamento no art. lodo nos
so Regimento Interno, compete a V. Ex' ordenar
os trabalhos desta Comissão. Ocorre-me uma dú
vida quanto ao critério de votação. Estou perce
bendo que as matérias que estão sendo votadas
são todas relacionadas com o parlamentarismo
Estou votando ora "Sim", ora "Não", mas, de
modo geral, votando "Não", exatamente porque
não há outra forma de manifestar o meu protesto.
Estou na solidão dos presidencialistas.

A questão que submeto a V. Ex' é a de que
se devesse estabelecer, preliminarmente, quem
é presidencialista e quem é parlamentarista. Não
sendo possível V. Ex' resolver favoravelmente esta
questão de ordem, é que doravante, por uma
questão de racronalidade, vou abster-me de votar
matéria referente ao parlamentarismo, pois não
há como fazê-lo racionalmente.

O SR.PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Registro
o voto de V. Ex'

Não havendo questão de ordem a resolver, pas
so à leitura da Emenda na 803.

"Ao art. 111 das DIsposições Transitórias
do Substitutivo da Comissão da Organização
dos Poderes e Sistema de Governo, seja dada
a seguinte redação:

Art. 111. O disposto nesta Constituição,
relativamente ao sistema de governo, entra
em VIgor no dia 15 de março de 1988 e
não será passível de emenda em prazo de
cinco anos."

Concedo a palavra ao ilustre autor, Constituinte
César Cals Neto S. Ex' dispõe de três mmutos.
Em seguida, concederei a palavra ao Constituinte
Miro Teixeira, para encaminhar a votação contra
a matéria em pauta.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, os últimos
Presidentes da República, por força da Consti
tuição em vigor - que tem diversos dispositivos
de natureza autoritãria - têm praticamente gover
nado o País através de decretos-leis, sem a neces
sária e indispensável audiência e posterior pro
nunciamento do Congresso Nacional. Nesta nova
Constituição vamos estabelecer um novo sistema
de Governo, o parlamentarismo, que vai desenhar
uma nova era no quadro deste País. O governo

parlamentarista exige uma participação expres
siva e determinante do Congresso Nacional, por
que o parlamentarismo é a expressão maior do
governo do Parlamento. Evidentemente, esse no
vo Gabinete deverá contar, para governar, com
a maioria parlamentar. O que se propõe nesta
emenda é que seja criado um espaço de tempo
razoável para que haja a formação do novo Gover
no, que deverá ser necessariamente representa
tivo da sociedade brasileira, com base nos enten
dimentos com a maioria parlamentar.

Quanto à não-permissão de emendas durante
os próximos cinco anos, é uma determinação já
expressa no parecer do Relator. Quando demos
a nova redação a este artigo, mantivemos esta
determinação, que teve origem na Subcomissão
do Poder Executivo, e ela foimantida pelo Relator,
numa atitude de muita sabedoria, porque as
ameaças ao novo sistema de governo já estáo
sendo colocadas nas ruas, nas praças públicas,
até mesmo como programa de atuação dos can
didatos a Presidência da República.

De forma, meus caros companheiros, que essa
emenda ao novo sistema de Governo, que teve
origem na Subcomissão do Poder Executivo, tem
sua razão de ser. Espero que seja mantida ao
nível da nossa Comissão Temática.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, para encaminhar contra, o Constituinte
Miro Teixeira, que já a havia solicitado anterior
mente.

O SR. CONSTITUINTEMIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, considero uma das emendas mais
graves entre as que estamos apreciando hoje. Pa
ra que os Srs. Constituintes possam deter-se um
pouco mais no exame da emenda, vou reler o
caput do art. 111, proposto:

"O disposto nesta Constituição, relativa
mente ao sistema de governo, entra em vigor
no dia 15 de março de 1988."

Até aí, estamos de acordo. É preciso haver um
intervalo entre a promulgação da Constituição e
a data em que se inaugura o novo sistema de
governo para que se adapte a administração pIJ
blica Mas não se permitir emenda pelo prazo
de cinco anos acho uma temeridade absoluta,
porque não somos deuses. Podemos cometer er
ros na conformação do texto da Constituição. E
estaremos amarrados a um dispositivo que nos
impedirá de mexer, durante cinco anos, no texto
constitucional. Cinco anos é uma eternidade neste
País. Espero que essa Constituição não dure cin
co, mas cinqüenta ou duzentos anos. Sei que
precisamos mexer na legislação, e amarrar ao
texto constitucional a impossibilidade de se cor
rigir uma falha eventual, creio, é temeráno.

Existem aspectos políticos na colocação feita
pelo Constituinte César Cals. A esses, prefiro não
fazer observação para não emocionar a discussão.
Penso que nós devemos prender ao caráter técni
co, constitucional e, actma de tudo, patriótico da
questão. Não podemos impor à Nação brasileira
o risco de, durante cinco anos, ter que arcar com
um erro que nós, que não somos deuses, podere
mos cometer.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação.

Os Srs. Constituintes que votarem "sim" esta
rão aprovando a emenda; os que votarem "não"...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, gostaríamos de ouvir a opinião do Re
lator...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Rela
tor, a hora de dar o seu voto, tornará pública
sua posição.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Mas
é Importante a opinião do Relator Sr. Presidente.
É fundamental.

O SR.PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Sr. Rela
tor, peço a V.Ex' então, que dê o seu voto Con
cedo a palavra a V.Ex'

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira uma) - Eu
gostaria que o Constituinte Miro Teixeira resu
misse o voto em seu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA-Meu
prezado Relator, demonstrei a minha preocupa
ção com o prazo de cinco anos, durante o qual
não se pode mexer na Constituição. Não somos
deuses. Somos homens e podemos errar.

O SR. CONSTITUINTE CESARCALS NETO _
Meu caro Relator, a parte polêmica da contradição
do Constituinte MiroTeixeira..

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, data venia, não vai conceder mais
a palavra ao Ilustre Constituinte Cesar Cals. Já
é do conhecimento da Casa a opinião de S. Ex'

A Previdência mantém a palavra com o Sr. rela
tor.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência reitera ao Plenário o seu pedido quanto
à manutenção da ordem. Há um orador com a
palavra.

O SR. RELATOR (Egldio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, esta emenda traz
ao Plenário uma questão de relevante importân
cia, por dois motivos: primeiro, porque estabelece
um prazo de preparo, de adequação, de prepa
ração da lIturgia indispensável à instalação e à
inauguração de instituições novas; segundo, por
que procura evitar as circunstâncias conjunturais.
Ela procura quebrar durante cmco anos, as possi
bilidades de investida contra o novo sistema que
se vai instalar e que, como tudo o que se inícta,
tem um período de instabilidade.

A matéria não é nova. Temos dois exemplos
históricos. Um é o da Alemanha, que ao elaborar
a Constituição de Weimar fez um parlamenta
rismo com o Presidente excessivamente forte,
pensando que com isso iria evitar os episódios
que precederam a IGuerra Mundial e que a provo
caram. Posteriormente, depois da 11 Guerra Mun
dial, a Alemanha corrigru os erros da primeira
Constituição, depois da I Guerra Mundial, e hoje
tem um regime parlamentar estável, com qua
renta anos, em que só houve duas dissoluções
da Assembléia Nacional Constituinte.

O outro exemplo é o dos portugueses, que,
em virtude dos problemas criados com a Revolu
ção dos Cravos, tiveram de estabelecer uma nor
ma constitucional permitindo uma data certa para
a reforma da Constítuíçâo, esperando superar,,
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ainda, naquele período as pressões, os condicio
namentos do Conselho Revolucionáno de Portu
gal. E foi sábia aquela determinação, porque a
reforma constitucional foi feita, e hoje Portugal
vive um regime semiparlamentar estável.

Nós VIVemos, no passado, uma expenência do
lorosa, quando se implantou aqui o regime parla
mentar que permitiu a ascensão do Sr. João Gou
lart ao Poder Naquela oportunidade, desastre
damente o Congresso propôs um plebiscito para
pôr em julgamento o regime que tinha sido inau
gurado. Esse regime, em virtude de circunstãncia
histórica, terminou caindo e criando um precon
ceito, que ainda hoje está na mente de muitos
brasileiros, contra a sabedoria, a precisão e o cará
ter modernizador do sistema parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - APresí
dência, atendendo à solicitação do Constituinte
Jorge Hage, vai tomar inicialmente, em todas as
votações, o voto do relator, para que os Srs, Cons
tituintes fiquem sabendo a sua opinião sobre a
matéria.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Eu
voto "sim", reformulando o voto anterior, contra
o parecer.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Os Srs
Constituintes que votarem "sim" estarão apro
vando a emenda; os que votarem "não" a estarão
rejeitando.

(Votação.)

O SR. CONSmUINTE EDUARDOBONAM
Por ser uma camisa-de-força contra o povo brasí
leiro, voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V Ex'

(Votação.)

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Vr;h)não, Sr. Presidente, com muita preocupação
e, a esta altura, muito assustado com a camisa
de-força que se está colocando na Constitulnte ...

(O Presidente faz soar a campainha)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Como
vota o Constituinte VivaldoBarbosa?

O SR. CONSTITUINTEHAROLDO LIMA - Sr.
Presidente, isso não é correto. V. Ex" está que
rendo impor um sistema de força na Casa. (Não
apoiado) Está-se procurando, pouco a pouco,
derrubar todas as vantagens do substitutivo. V.
Ex' está tomando uma atitude autoritária. (Não
apoiado.)

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência anuncia o resultado da votação: 44 Srs,
Constituintes votaram "sim"; 14 votaram "não";
houve uma abstenção; total, 59 votos. Está apro
vada a emenda.

-' Vetaram "sím'" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassiz Almeida, Albérico Filho
Alexandre Costa, AloysioTeixeira, ÁlvaroAntônio:
Bonifácio de Andrada, Carlos Vinagre, Cesar Cals
Neto, Dalton Canabra, Egídio Ferreira Uma, Enoc
Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Machado, Gene
baldo Correia, Hélio Manhães, Henrique Córdova,
Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Hum
berto Souto, Jesualdo Cavalcanti, Jorge Leite,Jo-

sé Fogaça, José Jorge, Jutahy Júnior, Leite Cha
ves, Leopoldo Perez, Leur Lomanto, Lúcio Alcân
tara, Luiz Viana, Manoel Ribeiro, Michel Temer,
Nelson Wedekin,Oscar Corrêa, Osvaldo Macedo,
Paulo Roberto Cunha, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa,
Rubem Branquinho, SílvioAbreu, Victor Faccioru,
Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira, Marluce Moreira
Pinto e Messias Góis.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Bocayuva Cunha, Eduardo Bonfim, Francisco
Amaral, Itamar Franco, Jairo Carneiro, Jorge Ha
ge, José Costa, Leopoldo Bessone, Maurício Pá
dua, MiroTeixeira, Moysés Pimentel, PlínioArruda
Sampaio, Plínio Martins e VivaldoBarbosa.

Absteve-se de votar o Sr. Constituinte Maurício
Corrêa

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR·
REIA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Conforme o requerimento de preferência,
as Emendas noS 741 e 742 são correlatas. Entendo
que V. Ex', salvo melhor juízo, poderia colocar
as duas em votação de uma só vez,porque econo
mizaríamos tempo.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V. Ex" para contraditar.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Está absolutamente caracterizado aquilo que de
nunciei no começo da nossa votação. É o "acor
dão" que foi feito pelos Constituintes dos partidos
majoritários nesta Casa para aprovarem antes tu
do aquilo que lhes interessava. De modo que va
mos cumprir pelo menos o "acordão" de S. Ex"':
votar emenda por emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
acolho a questão de ordem levantada pelo Consti
tuinte Genebaldo Correia; acolho a sugestão do
Constituinte Bocayuva Cunha. Vamos votar a
Emenda rr 741, para a qual foi requerida prefe
rência.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Há uma dificuldade visível nas votações, porque
estamos votando aspectos circunstanciais e de
correntes do parlamentarismo, sem antes ter deci
do o regime de governo. Sugiro a V. Ex' que,
primeiro, votemos aqueles destaques que defi
nem o sistema de governo e, em seguida, essas
questões circunstanciais decorrentes do parla
mentarismo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência já votou uma preferência com a pre
sença de V. Ex' no plenário, e seu voto foi con
trário.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, a minha proposição não altera o
esquema acordado, que se está chamando de
"acordão".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência não se preocupa com acordos políti
cos. Ela vem cumprindo o que foi determinado
pelo Plenário, razão pela qual estamos pondo em
ordem as preferências votadas com a presença
e o voto contrário de V.Ex"

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra para complementar
minha questão de ordem.

SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Eu agradeceria a V.Ex' se tolerasse isso.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência aceita a ponderação de V.Ex' e aguar
da a conclusão da sua questão de ordem. Solicito
a V. Ex' que seja breve.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Serei breve. Só faço um apelo ao Constituinte
Albérico Filho, que requereu a preferência, no sen
tido de que, apenas para orgamzação da votação,
fosse destacada uma das emendas que define
o sistema de governo para que a votássemos.
Em seguida, voltaríamos ao plano estabelecido.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O ple
nário já votou a preferência, Sr. Constituinte.

O SR. CONSmUINTE Ál..VARO ANTÔNIO
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação a Emenda n° 741, de autoria do Constituinte
ÁlvaroAntônio, a quem concederei a palavra após
ler a emenda:

"Emenda ao substitutivo da Comissão da
Organização dos Poderes e Sistema de Go
verno.

O item I do art. 14 passa a ter a seguinte
redação:

Art. 14.
1-Investido na função de Primeiro-Minis

tro, Ministro de Estado, Chefe de Missão Di
plomática permanente, Governador de Terri
tório, Secretário de Estado, do Distrito Fede
ral, de Territórios e de Prefeitos das capitais
ou eventualmente Prefeito."

Tem V. Ex" a palavra por três minutos para
encaminhar a votação.

O SR. CONSmUINTE Ál..VARO ANTÔNIO
Sr. Presidente, entendemos que o nosso brilhante
Relator, Constituinte Egídio Ferreira Uma, foi um
pouco inflexível com relação às prerrogativas dos
Parlamentares. Em seu relatório, S. Ex' dava aos
Parlamentares a prerrogativa de não perderem
o mandato quando investidos na função de Pri
meiro-Ministro, Ministro de Estado ou Secretário
de Estado. Procuramos estender essa prerroga
tiva a outros postos executivos, tendo em vista
que há mais de vinte anos lutamos contra a tecno
cracia neste País. Então, não é justo cercear a
atuação dos Deputados. Ainda mais: temos o pro
blema dos Parlamentares Vice-Prefeitos, que
eventualmente não podem substituir o Prefeito
porque perderiam o mandato no Congresso Na
cional.

Portanto, trata-se de emenda justa e compatível
para com o exerdcio parlamentar. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, para encaminhar contra, o ilustre Cons
tituinte Nelson Wedekin. S. Ex' dispõe de três mi
nutos.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN
Sr. Presidente, em primeiro lugar não perdem o
mandato aqueles que exercem os cargos de Se
cretário de Estado, Secretário do Distrito Federal,
Secretário de Território e Secretário de Prefeitos
Municipais. Significa dizer claramente: o Prefeito
da capital perde o mandato, se vier a ocupar even
tualmente... Se for Prefeito da capital, ele perde
o mandato. Por outro lado, aquele que ocupa
eventualmente a Prefeitura não perde o mandato.
Além disso, não se resolve a situação daquele
Vice-Prefeito, por exemplo, que ocupa eventual
mente a Prefeitura por dez dias ou por um mês,
se é ou não necessáno convocar suplente. Além
disso, é da tradição constitucional brasileira a ím
possibilIdade de perder o mandato nessas condi
ções. É assim que quero justificar o voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Sr.
Presidente, Srs Constituintes, estamos com preo
cupação muito grande de renovar e de precisar
o nosso sistema político e as nossas instituições.
O mandato parlamentar tem uma carga de com
promissos específicos muito grande. Quando se
busca o mandato com a finalidade de representar
o povo brasileiro no Parlamento, sobretudo no
regime parlamentar que estamos instalando, justi
fica-se plenamente que o Parlamentar seja Minis
tro de Estado ou Secretário de Estado sem perder
o mandato, mas não vejo nenhuma justificativa
para que o Parlamentar, estabelecendo uma rup
tura, cometendo uma infidelidade em relação ao
compromisso assumido quando buscou a elei
ção, passe a exercer em caráter permanente uma
chefia de missão diplomática. Também não vejo
sentido em que o Parlamentar vá ocupar Secre
taria de Estado do Município, com a imensidão
de Municípios que temos hoje - grande número
de Municípios é maior do que muitas capitais
brasileiras - e mais tarde estejamos também es
tendendo a esses MUnIcípios esta prerrogativa,
que, no caso, passa a ser 'odiosa.

A alegação do Constituinte Nélson Wedekin,
com relação à finalidade de se ocupar uma Prefei
tura como Parlamentar, é impecável. Eticamente,
não se tem como deixar de acolhê-Ia. O nosso
voto é no sentido do substitutivo, que limita essa
faculdade até o Secretário de Estado, ínclusive.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação.

o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, peço a palavra, porque se faz neces
sário um esclarecimento. Qual a redação do subs
titutivo a que se refere o Constituinte Egídio Fer
reira Lima? Porque, em um dos vários trechos
do substitutivo que nos foi dado, não sabemos
mais a qual nos reportar, já que não coincide
com o que diz S. Ex'

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - V.
Ex' tem razão. Em virtude mesmo do novo, que
é esta Constituinte, em virtude da adequação que
estamos fazendo em relação ao Regimento, quero

votar nos termos do meu pronunciamento, aco
lhendo parcialmente a emenda até Secretário de
Estado, inclusive.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Mas
inclui prefeitos de Capital e eventual?

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Não,
excluo.

O SR CONSTITUINTE ÁLVARO ANTÔNIO
Sr. Presidente, como autor da emenda, gostaria
de fazermais um esclarecimento. Aliás,a emenda
é de autoria do nobre Constituinte José Jorge,
aprovada unanimemente pela Subcomissão do
Poder Legislativo, e, posteriormente, apresenta
mos a emenda aditiva "ou eventualmente Prefei
to". Mas parece que está havendo um pouco de
confusão na interpretação da emenda, porque,
quando se diz "investido na função de Primeiro
Ministro,Ministro de Estado, Chefe de Missão Di
plomática Permanente, Governador de Território,
Secretário de Estado, do DistritoFederal, de Terri
tório e de Prefeituras das Capitais" ou eventual
mente Prefeitos", tem-se em vista que vários Par
lamentares são atualmente Vice-Prefeitos e não
podem exercer a função de Prefeito, porque per
dem o mandato de Deputado Estadual ou Fede
ral. É nossa intenção corrigir este erro na Consti
tuição atual.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação. Os Srs. Constituintes que vota
rem "sim" estarão aprovando a emenda; os que
votarem "não" a estarão rejeitando.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)- Voto
nos termos do meu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Como
vota o Ilustre Relator Egídio Ferreira Lima? Sim
ou não a emenda?

O SR RELATOR (Egídio Ferreira Lima) -Par
cialmente, até a expressão "Secretário de Estado".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Então
V. Ex' vota "não"?

O SR: CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem. Não existe esse voto. Desculpe-me o emi
nente Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Rela
tor Egídio Ferreira Lima vota "sim" ou "não" à
emenda?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Voto
nos termos do parecer.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Sr.
Relator Egídio Ferreira Lima vota "não".

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sim, com restrição em relação à missão diplo
mática.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V.Ex'

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE'(Oscar Corrêa) - Resul
tado da votação: 51 Srs. Constituintes votaram
"sim"; 7 Srs. Constituintes votaram "não"; total,
58 votos. Está aprovada a emenda. (Palrnas.)

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
AcivalGomes, Agassis Almeida, Alexandre Costa,
AloysioTeixeira, ÁlvaroAntÔnIO, Bonifácio de An
drada, Carlos Vinagre, César Cals Neto, Dalton
Canabrava, Enoc Vieira, Enco Pegoraro, Expedito
Machado, Francisco Amaral, Genebaldo Correia,
Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Itamar
Franco, Jairo Carneiro, Jorge Hage, Jorge Leite,
José Fogaça, Jutahy Júnior, Leite Chaves, Leo
poldo Bessone, Leopoldo Perez, Leur Lomanto,
Lúcio Alcântara, LuizViana,Manoel Ribeiro,Mau
ríCIO Corrêa, Maurício Pádua, MichelTemer, Moy
sés Pimentel, NilsoSguarezi, Oscar Corrêa, Osval
do Macedo, Paes Landim, Paulo Roberto Cunha,
PlínioArruda Sampaio, PlínioMartins,Raul Ferraz,
Ronaro Corrêa, Rubem Branquinho, SílvioAbreu,
Victor Faccioni, Vinicius Cansanção, VivaldoBar
bosa, Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira, Marluce Mo
reira Pinto e Messias Góis.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Bocayuva Cunha, Eduardo Bonfim, Egídio Fer
reira Lima, Hélio Manhães, Henrique Córdova, Jo
sé Costa, José Jorge, MiroTeixeira e Nelson We
dekin.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
o ilustre Constituinte Manoel Ríbeíro a palavra pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO 
Na próxima emenda a ser votada é apenas uma
questão de redação. Penso que não há neces-
sidade de submetê-Ia a votos. .

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Aceito
a questão de ordem de V.Ex" e incorporo a deci
são à Emenda n°742, considerando-a, do mesmo
modo, aprovada, para efeito de redação final.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
o ilustre Constituinte Jorge Hage a palavra pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Não
estou convencido de que se trate apenas de uma
questão de redação, a julgar pela suposição que
faço de qual dos textos deva considerar, o que
tem sido um problema hoje, porque a cada minu
to nos chega uma parte nova. V. Ex" se refere
à Emenda n- 742, Certo?

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência incorporou a Emenda n" 742.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Ela
deve incidir sobre esse substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Sobre
o consolidado apresentado à consideração de V.
Ex'"

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Mas
sua redação refere-se à letra "e" do art. 12, que
não existe.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Rela
tor, evidentemente, dará a redação, de acordo
com o voto, à alínea correspondente.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Mas
precisamos entender o que se está alterando, por-
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que a emenda se refere a "desde a posse não
pode exercer outro cargo federal, estadual ou mu
nicipal, ressalvadas as excessões do art. 14", en
quan~o aqui há referência apenas a "cargo eleti
vo". E outra coisa. Não posso aceitar isso sem
entender.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex' que formule a sua questão de ordem
novamente, por obséquio.

o SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE-A mi
nha questão de ordem é no sentido de que não
é uma questão meramente redacional. Se ela pre
tende atingir a letra e, inciso m, do art. 12, na
forma em que se encontra nesse substitutivo, mo
dificará uma alínea que diz: "exercer outro cargo
eletivo", para passar a dizer "exercer outro cargo
federal, estadual ou municipal", o que é diferente
Não é apenas eletivo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência acolhe a questão de ordem de V.Ex"
Convencendo-se das suas razões, passará à vota
ção da Emenda n' 742.

O SR. CONSTITUINTE N...VARO ANTÔNIO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, antes
de V.Ex"iniciar o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Se V.
Ex" desistir da preferência, automaticamente a
Presidência não poderá atender à questão de or
dem...

O SR. CONSTITUINTE N...VARO ANTÔNIO
Desisto da preferência.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O No
bre Constituinte desistiu da preferência.

Vamos passar à votação da Emenda na 240,
de autoria do ilustre Constituinte Ronaro Corrêa

que está dividida em três partes.
19 - O § 20 do art. 97 passa a ter a seguinte

redação:

"§ 29 - A lei poderá criar, mediante pro
posta do Tribunal de Justiça, .Justíça Militar
Estadual, constituída, esta, em primeira íns
tãncia pelos Conselhos de Justiça e, em se
guida, pelo próprio Tribunal de Justiça ou
por Tribunal Especial, com competência pa
ra processar e julgar, nos crimes militares,
definidos em lei, os integrantes das polícias
militares."

20
- Suprima-se, no § 3° do art 97, a expressão

"exclusivamente."
3° - Acrescente-se no art. 97 o § 5°, com a

seguinte redação:

"§ 59Poderão ser criados Tribunais Espe
ciais de Justiça MilItar, somente no Estado
em que o efetivo da respectiva Polícia Militar
for superior a vinte mil Integrantes."

Tem a palavra o ilustre autor da proposta, Cons
tituinte Ronaro Corrêa. S. Ex" dispõe de três mi
nutos.

• I • 1

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA'-
Sr Presidente, Srs. Constituintes, representando
o Estado de il1mas Gerais nesta Casa, posso dizer
que temos o privilégio de possuir uma Polícia
Militar que honra e orgulha todos da sociedade
mineira. Ademais, aquele importante corpo presta

valiosa contribuição no que se refere à assistência
social. Temos também um Tribunal de Justiça
Militarque nos atende de maneira a mais adequa
da e a mais eficiente.

Assim sendo, assumi o compromisso de apre
sentar essa emenda, na certeza de que representa
os anseios de toda a gente de Minas. Pretendo,
com esta emenda, traduzir o desejo de que a
prática adotada em Minas Gerais, possa espraiar
se por outras unidades da Federação. Assim é
que, em atendimento ao pnncípio federativo, ao
exemplo que o Tribunal de Justiça Militarde Minas
Gerais tem dado à nossa sociedade, zeloso de
suas obrigações, contribuindo para o melhor
atendimento judicial em Minas Gerais, para a qua
lificação da Justiça e atendendo a todos os an
seios da nossa sociedade, apresentei esta emenda
no sentido não apenas de manter aquele privilégio
de Minas Gerais - repito - mas espraiá-lo para
outras unidades federativas. Tomei, contudo, o
cuidado de propor que houvesse uma limitação
no que a minha emenda acrescenta, propondo
a instituição do Tribunal de Justiça Militar,OpCIO
nalmente, nas unidades Federativas cuja Polícia
Militar tenha contingente não inferior a 20 mil
integrantes. É uma disposição limitativa, mas tam
bém uma maneira de se deixar ao discernimento
de cada Unidade Federativa a decisão quanto à
criação ou não do Tnbunal Militar.

Assim é que, dado o exemplo que temos em
Minas Gerais, senti-me no dever de, em home
nagem à Polícia Militarde Minas, ao Tribunal Mili
tar de Minas, propor esta emenda, que espero
contar com o apoio dos colegas Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Para
encaminhar favoravelmente a emenda tem a pala
vra o Constituinte Michel Temer.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O nosso Regimento é muito claro: só pode
encaminhar a favor um Constituinte. Como V.Ex"
vai dar a palavra a dois Constituintes? Está abrindo
um precedente muito sério.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Além
do autor da emenda. O Presidente está certo.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
é um precedente. Apenas parece que V. Ex' não
tem prestado atenção à nossa sessão. Já não
seria um precedente a que V.Ex' alude.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
É um precedente muito grave.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra para encaminhar favoravelmente o
Constituinte Michel Temer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, quero encaminhar
favoravelmente a emenda, tendo em vista que
o objetivo dos trabalhos da Subcomissão do Po
der Judiciário foi exatamente o de tentar criar

. uma Justiça que a~sse,~rMg~entodos pro
cessos. E um dos itens dà Pl'O_tae:to.eminente .
Constituinte Ronaro Corrêa diz respeito à possibi
lidade de os Estados que contarem com efetivo
superior a 20 mil militares instituir os Tribunais
Militares.

Dou o exemplo do Estado de São Paulo, que
tem 74 mil políciais militares e cerca de 15 a
20 mil processos por ano. Ora, se fecharmos o
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e de ou
tros Estados, como Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, teremos uma exaustão de processos no
Tribunal de Justiça. Estaríamos fazendo o con
tráno daquilo que se quis na Subcomissão do
Poder Judiciário, ou seja, agilizar o julgamento
dos processos de modo a fazer, o mais breve
mente, justiça.

Por esta razão singelíssima, mas de uma certeza
e de uma transparência inequívocas em função
da Justiça séria, rápida e eficaz, é que encaminho
favoravelmente a emenda do ilustre Constituinte
Ronaro Corrêa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra para encaminhar em contrário o Consti
tuinte Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, está havendo uma enorme confu
são Também sou filho e neto de mineiros, até
com certa tradição política em Minas. Tenho o
maior respeito pela Polícia Militarmineira. Portan
to, a Justiça Militarem Estados que contem com
mais de 20 mil policiais é absolutamente legítima.
No entanto, há embutido neste destaque uma
expressão aparentemente inocente mas que é ex
tremamente grave. Na realidade, esta emenda
substitutiva Inclui três condições: primeira, a de
permitir a criação da Justiça Militar; segunda, a
de limitar a Justiça Militar em Estados onde esta
Polícia se componha de mais de 20 mil membros,
e, terceira - e há ai algo perigosíssimo - a de
retirar do § 3° do art. 97 a expressão "exclusi
vamente".

Sou contra a retirada dessa expressão. AJustiça
Militar deve julgar, exclusivamente, crimes milita
res. Se adotarmos esta emenda, se concordarmos
com ela e incluirmos o "exclusivamente", estare
mos permitindo à Justiça Militar julgar qualquer
crime. De modo que, ou damos uma nova reda
ção a isso, ou então esta Comissão estará permi
tindo que a Justiça MilitarEstadual julgue crimes
que não são militares nem praticados por mili
tares.

Este e o meu posicionamento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ COSTA-Quero
esclarecer ao eminente Constituinte Bocayuva
Cunha que o assunto já está resolvido no art.
96. Basta tirar o "exclusivamenten,o Relator pode
rá fazê-lo, porque a regra é do art. 96.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência pede ao ilustre Constituinte José Cos
ta que reitere sua questão de ordem, por favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, desejo apenas para esclarecer ao
Constituinte Bocayuva Cunha que a regra já foi
defínída no Texto Constitucional por meio do art.
96 do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar
a questão de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há questã~ de ordem a ser respondida, mas con
~do a palavra a V Ex"

OSR. CONSTrfUlNTE BOÇAYUVA CUNHA
Se no'a~dlZ: "exclusivamente crimes rmlta
res" , por que o art. 97 retira a palavra "exclusi
vamente"?

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Constituinte
Hugo Napoleão.

O SR CONSTITaINTE HUGO NAPoLEÃo 
A questão de ordem ê.só para demonstrar que
o.art, 96 se refere à Justiça Militar Federal ou
ao Superior Tribunal Militar.

Estamos CUidando aqui da Justiça MIlitarEsta
dual, mas mesmo assim cabe a observação do
Constituinte José Costa, porque o princípio já foi
adotado na esfera federal.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra. pela ordem, o Constituinte Ronaro Cor
rêa.

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA
Quero chamar a atenção, Sr. Presidente, para o
fato de que o substitutivo recentemente aprovado,
menos os destaques, já não contém o termo "ex
clusivamente". Talvez tenha havido um equívoco
meu em colocar o termo suprima-se a expressão
exclusivamente", já que ela não se encontra no
substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA-
V. Ex" está fazendo referência a outro substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA 
Absolutamente Estou fazendo referência ao subs
titutivo mais recente

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA-
V. Ex" não conhecia esse texto.

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA 
Agora, o aspecto que envolve o "exclusivamente"
deve-se a razões que, se V Ex" me permite, passo
a colocar agora.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência já ouviu a defesa de V.Ex"e vai conce
der a palavra, para encaminhar a votação, ao ilus
tre Constituinte Egídio Ferreira Uma.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, pronuncio-me cla
ramente pelo texto do substitutivo Lá está a pala
vra "exclusivamente". A matéria encontra-se disci
plinada de maneira precisa e correta.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, o encaminhamento contrário feito
pelo Constituinte Bocayuva Cunha restringe-se
apenas ao item 11 da emenda. Sendo assim, re
queiro encaminhar contra toda a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Já ouve
um encaminhamento nesse sentido, ilustre Cons
tituinte Vivaldo Barbosa. V.Ex" já está inscrito para
falar contra outra matéria que vai ser posterior
mente apreciada.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA~
Mas, Sr Presidente, ainda está faltando o encami
nhamento...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A emen
da é uma, Sr. Constituinte, e o nosso Regimento
é claro: um encaminhamento contra a emenda
e outro dela a favor.

(Tumulto no Plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, para falar sobre o processo
de votação, o nobre Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, há aqui dois dispositivos do Consti
tuinte Bocayuva Cunha. Na Emenda n° 240, em
seu § 2°, parece que existe consenso de todos
que se manifestaram nesta Comissão. O mesmo
não se dá com relação ao item Il da emenda,
onde consta:

"Suprima-se, no § 3° do art. 97 a expressão
"exclusivamente" Para que não haja qualquer
prejuízo da idéia contida no § 2°, quero requerer
à Mesa que desdobre essa votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
é regimental a solicitação de V.Ex". ilustre Consti
tuinte Miro Teixeria.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra pela ordem V. Ex"

O SR CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRA
Sr. Presidente, V. Ex" poderão facilmente cons
tatar na leitura do substitutivo consolidado, apro
vado por esta Comissão, ressalvados os desta
ques, que no § 3° do art. 97 não há mais a expres
são "exclusivamente". Então, nessa parte a emen
da Ronaro Corrêa deve ser considerada prejudi
cada, porque não tem mais sentido.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Ou derrotada em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Constituinte Osvaldo Macedo,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, quena pedir a atenção do Ilustre
Constituinte Humberto Souto. Em homenagem
à nobre e valorosa Polícia Militar de Minas Gerais
e à nobre e valorosa Brigada do Rio Grande do
Sul, pretendia votar a favor da emenda. No entan
to, essa expressão "exclusivamente" me assustou.
Não está prejudicada, a meu ver, se lermos atenta
mente o texto do § 3°do art. 97,que diz o seguinte:

"... assim compreendidos os praticados
em razão ou no exercício de atividade estrita
mente pohcial militar..."

Não consta o "exclusivamente", mas consta
"estritamente policial militar". Em não havendo
clareza no sentido do que pretende o legislador,
e como desejo dar o meu voto para permiti! a
manutenção dos Tribunais existentes, mas não
para abrir as portas para que Tribunais MIlitares
venham julgar militares por crimes comuns, sinto
me impedido de prestar homenagem às valorosas
PolíciasMilitares de Minas Gerais e do Rio Grande
do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDASAM
PAlO- Sr. Presidente, quero lembrar aos colegas
Constituintes que a palavra "estritamente" é sinô
nima da palavra "exclusivamente." Se conside
rarmos prejudicada a palavra "exclusivamente",
se ela não é retirada agora, depois na hora da
redação pode-se argüir que estritamente é Sinôni
mo de exclusivamente. O princípio adotado na
Subcomissão, que é, a meu ver, uma resposta
democrática, é o de que Justiça Militarjulga militar
única e exclusivamente por crime militar, assim
entendido como aquele cometido no âmbito estri
to do quartel. É ISSO o que quer o povo brasileiro. ,

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem"
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Rona
ro Corrêa, autor da proposta

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊA 
Sr. Presidente, como subscritor e proponente. reti
ro esta parte de minha emenda e, desta forma,
nós... (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Pela ordem, peço a palavra Sr. Presidente. Então,
não houve encaminhamento contra. E quero fazê
lo

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Já ouve
encaminhamento contra.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, houve um encaminhamento con
tra uma palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Ilustre
Constituinte, apenas um trecho da emenda já teve
o seu encaminhamento contrário. Peço a V. Ex'
compreensão. Já decidi que houve um encami
nhamento em sentido contrário.

Passamos à votação da Emenda n° 240, excluí
da a parte que diz "suprima-se, no § 3° do art,

97, a expressão "exclusivamente". Os Srs. Consti
tuintes que aprovarem a emenda votarão "sim";
os que a rejeitarem votarão "não".

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA-
Sim, já que foi retirado o "exclusivamente". .

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V. Ex"

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, estão sendo votados dois ou três pará
grafos ao mesmo tempo. Daí todo problema. V.
Ex' não permitiu o esclarecimento que gostaria
de ter feito antes. Quero votar a favor do § 5°,
mas não a favor do 2°Avotação está sendo proce
dida de maneira equivocada, porque é uma emen
da que altera várias coisas ao mesmo tempo. Voto
"não", pornão poder votar "sim" ao § 5°Avotação
está sendo feita de maneira global, o que é proi
bido pelo Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consig
n~da a declaração de voto do nobre Constíturnte
Jorge Hage.

(Votação.)
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o SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sim, com as ressalvas apresentadas em ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra a declaração de voto de S. Ex"

{Votação.}

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - APresi
dência anuncia o resultado: 56 Srs. Constituintes
votaram "sim"; 6 votaram "não"; total, 62 votos.
Está aprovada a emenda, feita a ressalva do item
II

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassiz Almeida, Albérico Filho,
Alexandre Costa, AloysioTeixeira,ÁlvaroAntônio,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Carlos
Vinagre,Cesar Cals Neto, Dalton Canabrava, Enoc
Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Machado, Fara
bulini Júnior, Francisco Amaral, Genebaldo Cor
reia, HélioManhães, Henrique Córdova, Henrique
Eduardo Alves,Hugo Napoleão, Humberto Souto,
Adolfo Oliveira, Jairo Carneiro, Jesualdo Caval
canti, Jorge Leite,José Costa, José Fogaça, José
Jorge, JutahyJúnior, LeiteChaves, Leopoldo Bes
sone, Leopoldo Perez, Leur Lomanto, Lúcio Al
cântara, Manoel Ribeiro, Mauricio Corrêa, Mau
ricio Pádua, Michel Temer, MiroTeixeira, Moysés
Pimentel, Nilso Sguarezi, Oscar Corrêa, Osvaldo
Macedo, Paes Landim, Paulo Roberto Cunha, Plí
nio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Rubem
Branquinho, SílvioAbreu, VictorFaccioni, Vinícius
Cansação, Ibsen Pínheíro, Costa Ferreira e Mar
luce Moreira Pinto.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Eduardo Bonfim, Egídio Ferreira Uma, Jorge Ha
ge, Nelson Wedekin, PlínioArruda Sampaio e Vi
valdo Barbosa.

Sobre a mesa solicitação do ilustre subscritor
da preferência, Constituinte Albérico Filho, no
sentido de que sejam votadas em bloco as Emen
das nOS 351, 352 e 353, de autoria do ilustre Consti
tumte Adolfo Oliveira.

Esta Presidência vai passar à leitura das emen
das. A Emenda n° 351 diz:

"Dê-se ao art. 124 do substitutivo a seguin
te redação:

Art. 124. Serão estatizadas as serventias
do foro judicial, assim definidas por lei, res
peitados os direitos dos seus atuais titulares."

A Emenda n° 352 diz:

"Dê-se ao art. 125 do substitutivo a seguin
te redação.

Art. 125. É assegurado aos substitutos
de notários, registradores e de serventias do
foro judicial, na vacância, o direito de acesso
a titulares, desde que legalmente investidos
nas funções à data da promulgação desta
Constituição."

A Emenda rr 353 diz:

"Dê-se ao art. 71do substitutivo a seguinte
redação:

Art. 71. Os serviços notariais e registrais
são exercidos em caráter privado, por delega
ção do Poder Público. Lei Complementar re
gulará suas atividades, disciplinará a respon
sabilidade civil e criminal dos notários, regis
tradores e seus prepostos, por erros ou ex
cessos cometidos, e definirá a fiscalização
de seus atos pelo Poder Judiciário.

"§ lo O ingresso na atividade notarial e
registral dependerá obrigatoriamente de con
curso público de provas e títulos.

§ 2' Leifederal disporá sobre o valor dos
emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e registrais "

Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Cons
tituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, gostaria que esta Presidência
me informasse o que significa votar em bloco
as três emendas. O Constituinte Albérico Filho,
dado pela Presidência como autor do requeri
mento para votação em bloco, não confirmou
esse requerimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - E é
anti-regimental em matéria dessa relevância.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência constata que houve efetivamente uma
falha e delibera que a votação será feita emenda
por emenda, dentro da preferência. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, peço a V. Ex" que me inscreva para
encaminhar contrariamente a Emenda n° 352.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex'
será inscrito para encaminhá-la, assim como está
inscrito o nobre Constituinte VivaldoBarbosa para
encaminhara Emenda n°351. Antes, porém, darei
a palavra, como autor da emenda, ao nobre Cons
tituinte Adolfo Oliveira, que disporá de três minu
tos para encammhar a proposta

Esta Presidência colocará a votos, separada
mente, os destaques, ou seja, estamos votando
a Emenda n° 351, .que tem o seguinte texto:

"Dê-se ao art. 124 a seguinte redação:
Art. 124. Serão estatizadas as serventias

do foro judicial, assim definidas por lei, res
peitados os direitos dos seus atuais titulares."

Tem a palavra o ilustre autor, para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA 
Sr. Presidente, gostaria de fazer apelo a V. Ex'
no sentido de que lesse o art. 18 do Regulamento
desta Comissão, que diz:

"As emendas serão votadas em globo,
conforme tenham parecer favorável ou con
trário, ressalvados os destaques concedi
dos."

E faz remissão ao art. 27, § 3°, do Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte.

Se as emendas têm a mesma natureza, Sr. Pre
sidente, poderiamos votá-Ias em globo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Ilustre
Constituinte Agassiz Almeida, estamos votando
uma preferência, deferida por V. EX

O SR. CONSTITUINTE AGASSIl ALMEIDA
Isso não impediria que votássemos em globo.

O SR. PRESlDENTE (Oscar Corrêa) - Ilustre
Constituinte Agassiz Almeida, data venia, não
acolho a questão de ordem levantada por V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Gostaria de saber se as emendas serão votadas
em globo ou em separado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Serão
votadas em separado.

Concedo a palavra ao Constituinte Adolfo Oli
veira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, existem no Brasil..

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência não tem pressa em continuar a vota
ção, razão pela qual aguardará que os Srs, Consti
tuintes tomem seus lugares.

Está com a palavra o Constituinte Adolfo Oli
veira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVElRA
Sr. Presidente, existem no Brasil milhares e milha
res de serventias do foro judicial. Gradativamente,
em alguns Estados, elas vão sendo estatizadas.
Reconhecemos que, na verdade, elas devem ser
de caráter estatal.

A implementação dessa estatização em milha
res de cartórios do foro judicial vai demandar bas
tante tempo, despesa e muita boa vontade por
parte do poder público para aparelhar devidamen
te essas serventias, a fim de que prestem bons
serviços, porque é generalizada a queixa e o cla
mor das partes e dos advogados quanto ao atendi
mento proporcionado por essas serventias do foro
judicial.

Vamos aceitar a tese e consagrá-Ia no texto
da Carta Magna, evidentemente ressalvando algo
que ainda existe neste País: os direitos daqueles
que são seus atuais titulares Morrendo ou apo
sentando-se esses, está estatizado o cartório.

Sr. Presidente, esse é o texto puro e simples
da Emenda rr 351, que consta dessa preferência,
já concedida pelo plenário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, para contraditar, o ilustre Constituinte
Vivaldo Barbosa, que disporá de três minutos.

O SR. CONSTITUlNTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, a Nação brasileira continua espe
rando que uma série de medidas que venham
a ser adotadas pela Assembléia Nacional Consti
tuinte implique correções do nosso passado, lim
peza de algumas manchas que a História tem
acumulado, medidas de transformação, a fim de
que possamos caminhar para uma vida mais cíví
lizada daqui para frente.

Sem dúvida alguma, o caso dos cartórios cons
tituiuma questão a respeito da qual a Nação brasí
letra aguarda uma decisão da Assembléia Nacio
nal Constituinte que venha a marcar época no
sentido do avanço, do aperfeiçoamento e da cor
reção do passado, da limpeza das nossas man
chas do passado. Continuar essa situação, com
as serventias judiciais ou extrajudiciais em caráter
privado, sem dúvida alguma significa manter um
quadro que a Nação brasileira espera ver modifi
cado. A história da concessão de muitos cartórios
em nosso País constitui verdadeira ignomínia à
vida pública. Não podemos, a essa altura, conti
nuar com o mesmo esquema que vinhamos sus
tentando até agora. Esse artigo joga nos braços
do poder público apenas as serventias deficitárias.
Apenas as serventias judiciais passarão a ser ofi
ciais, isto é, as serventias deficitánas - repito;
e as lucrativas, como consta nos próximos artigos,
especialmente as de registro de títulos e docu
mentos, as de protesto, as de notas e outras, que
são rendosas, continuarão feudais, em mãos pri
vadas. Não tenho dúvida de que a consciência
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nacional, a consciência jurídica deste País, requer
de nós mudança nesse quadro.

Não sei, Sr. Presidente, se a essa altura estou
aqui a falar a v. Ex" ou aos meus Colegas Consti
tuintes ou apenas para mim, mas, se falo apenas
a mim mesmo...

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Estou
ouvindo com atenção V.Ex'.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Não digo a atenção dispensada a mim, mas do
mérito da questão. Se falo apenas a mim, eu <;>

faço com muita tranquilidade, porque apenas sa
tisfaço minha consciência. Digo que não sei se
falo a todos, porque há um acordo a esse respeito,
Sem dúvida alguma, é outra mancha que vai ficar
na vida pública brasileira. Ao que tudo indica, a
relação das preferências requeridas assim o foram
em função do acordo para garantir o mandato
de cinco anos para o Presidente Sarney.

Sr. Presidente, não posso deixar de demonstrar
minha indignidade, porque, para se conseguir o
mandato de cinco anos para o Presidente Sarney,
fez-se acordo com donos de cartórios. Espero
que isso não venha a ser confirmado, o que me
deixará rejubílado. Se for confirmado, constituirá
mais uma mancha a ser lançada sobre a Assem
bléia Nacional Constituinte. É mais uma atitude
desrespeitosa lançada sobre as decisões desta
Assembléia, que, sem dúvida alguma, terá reper
cussão na vida pública deste País.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, estou praticamente afônico. Por isso
delego ao Constituinte MiroTeixeira poderes para
falar em nome do Relator.

O SR. CONSmUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, o ilustre Constituinte Adolfo Oliveira
encadeou três emendas a respeito de serventias,
de foro judicial e do extrajudicial.

As duas primeiras, as de n"" 351 e 352, são
minto graves

Para facilitar a compreensão da primeira, devo
reportar-me à segunda. Peço a atenção dos ilus
tres Constituintes para que se perceba a expec
tativa existente em tomo desse assunto. Há muitos
anos, tenta-se estatizar, como prefere o Consti
tuinte Adolfo Oliveira, as serventias do foro judicíal
e as do extrajudicial. Na Constituição de 1967,
foi introduzida uma ressalva aos direitos dos titula
res da época, e graças a ela até hoje não houve
a estatIzação. Esses serviços, que estão direta ou
indiretamente ligados à prestação da justiça ao
povo, acabam delegados a particulares. Essa foi
a preocupação do Relator, que procurou refletir

. o sentimento médio da Ordem dos Advogados
do Brasil e de todos aqueles que militam na advo
cacia, o sentimento médio de todos aqueles que
procuram os serviços dessas serventias.

Por isso, e não movido por qualquer outra espé
cie de sentimento, o Relator adotou uma fórmula
que respeita assim o direito dos atuais titulares,
mantendo-os na titularidade, porém remunerados
pelos cofres públicos. E isso de se dizer que as
serventias do interior não têm condições de arcar
com os custos, no caso de uma estatízação, não
procede, porque o lucro obtido nas grandes ser
ventias das regiões metropolitanas é mais do que
suficiente para cobrir a despesa daquelas. Conse-

quentemente o Relator mantém a sua posição,
que é de estatizar as serventias.

Chamo, mais uma vez, a atenção dos Srs. Cons
tituintes para o fato de que encadeada à Emenda
na 351 está a Emenda na 352, que já não mais
fala dos direitosdos atuais titulares, mas dos subs
titutos destes à época da promulgação da Consti
tuição. Ou seja, a aprovação destas emendas sig
nifica deixar para muitos anos ainda a possibi
lidade de se estatizarem esses serviços.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Osval
do Macedo.

O SR. CONSTITUINTE ,OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, vamos votar agora, exclusiva
mente, a Emenda na 351, que procura garantIr
os direitos dos atuais titulares das serventias do
foro Judicial Com ela estou de acordo. Comecei
minha vida como office-boy do foro judicial. Re
comendo apenas que o Relator CUIde da redação,
que, a meu ver, não é a mais adequada.

Mas não estou de acordo, por exemplo, com
a emenda seguinte, que procura assegurar aos
substitutos o direito de acesso a titulares.' Mas
quis deixar isso bem claro agora.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) '- Não
há questão de ordem a ser respondida.

Vamos passar à votação da Emenda na 351.
Os Srs. Constituintes que aprovarem a emenda
votarão "sim"; os que a rejeitarem votarão "não".

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência anuncia o resultado: votaram "sim"
36 Srs. Constituintes; votaram "não" 24 Srs, Cons
tituintes; houve uma abstenção, total, 61 votos.
Está aprovada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Agassis Almeida, Aloysio Teiseira, Álvaro Antônio,
Carlos Vinagre, César Cals Neto, Dalton Cana
brava, Francisco Amaral, Hélio Manhães, Henri
que Córdova, Henrique Eduardo Alves, Hugo Na
poleão, Adolfo Oliveira, José Costa, José Jorge,
Leopoldo Bessone, Leopoldo Perez, Leur Lornan
to, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro, Maurício Pá
dua, Moysés Pimentel, Nilso Sguarezi, Oscar Cor
rêa, Osvaldo Macedo, Paes Landim, Paulo Roberto
Cunha, PlímoMartins, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa,
SilVIO Abreu, Vínícios Cansanção, Ibsen Pinheiro,
Tito Costa, Costa Ferreira, Marluce Moreira Pinto
e Messias GÓIS.

Votaram "não" os sequmtes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Albérico Filho, Alexandre Costa,
Bocayuva Cunha, Eduardo Bonfim, Egídio Fer
reira Lima, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito
Machado, Genebaldo Correia, Jairo Cameiro, Je
sualdo Cavalcanti, Jorge Hage, José Fogaça, Juta
hy Júnior, Leite Chaves, MauríCIO Corrêa, Michel
Temer, MiroTeixeira, Nelson Wedekin, Plínio Arru
da Sampaio, Rubem Branquinho, Victor Faccioni
e Vivaldo Barbosa.

Absteve-se de votar o Sr. Constituinte Bonifácio
de Andrada.

Emenda n° 352, de autoria do ilustre Consti
tuinte Adolfo Oliveira, que diz o seguinte:

"Dê-se ao art. 125 do Substitutivo a seguin
te redação:

Art. 125 É assegurado aos substitutos
de notários, registradores e deserventias do

foro judicial, na vacância, o direito de acesso
a titulares, desde que legalmente investidos
nas funções à data da promulgação desta
Constituição."

Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Cons
tituinte Adolfo Oliveira, autor da emenda. S. Ex'
dispõe de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLMERA
Sr. Presidente, não restauramos o texto aprovado
na Subcomissão do Poder Judiciário, porque ele
proporcionava esse direito indefinidamente, pro
piciando eventuais distorções no futuro. Procu
ramos manter o espírito da Constituição em vigor,
que já assegura este direito aos substitutos. limi
tamos o exercício do direito apenas àqueles subs
titutos que estão em exercício agora, na data da
promulgação da nova Constituição.

Sr. Presidente, tenho de raciocinar com a nor
ma geral. Não posso racíocmar com exceções.
A norma geral e a de que o substituto vem há
muitos e muitos anos trabalhando com a maior
responsabilidade nas suas serventias E agora,
quando se abre a perspectiva de vagar o cargo
de titular, pareceu a mim à Subcomissão do Poder
Judiciário, por 16 votos contra 3, que seria da
maior justiça que fossem contemplados com o
direito ao acesso. Os princípios que irão reger
o ingresso em qualquer função do notariado, dos
registros públicos, constam da emenda seguinte
e será invariável e obrigatoriamente o concurso
público.

Esta, Sr. Presidente, a razão de ser da emenda
que restaura o que foi aprovado pela Subcomis
são do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Para
falar contra a emenda, tem a palavra o ilustre
Constituinte José Costa, por três minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, à época do Governo Geisel, sendo
Ministro da Justiça o Sr. Armando Falcão, chegou
ao Congresso Nacional uma emenda à Consti
tuição, através da qual se estatizavam as serventias
judiciais e extrejudrciaís, ressalvados os direitos
adquiridos, ou seja, o Ministro da Justiça resalvava
os direitos daquele que entendia a eles fazer jus,
ou daquele que tinha um cartório no Rio de janei
ro. Durante todo este tempo, a Nação continuou
pagando tributos à Quixeramobim.

Sr. Presidente, a Emenda na352 consagra privi
légios absolutamente inadmissíveis. Por que? A
Emenda na353, de autoria do Cosntituinte Adolfo
Oliveira, determina que o caput do art. 71 tenha
a seguinte redação:

"Os serviços notariais e.registrais são exer
cidos em caráter privado, por delegação, do
Poder Público ..."

Isso é errunentemente do serviço público. Sr.
Presidente, é impossível que esta Constituinte per
mita às esposas dos atuais titulares de cartónos,
aos fílhos, às amantes, aos amigos, aos correligio
nários perpetuarem-se nos cartórios, muitos dos
quais permitem rendas fabulosas. No meu Esta
do, os cartórios de registro público dão uma renda
líquida da ordem de dois milhões de cruzados
pormês. Não conheço uma única indústria, no
Estado de Alagoas, que tenha esta rentabilidade,
sobretudo nos momentos de crise. Quanto mais
crise, mais faturam os cartórios de protesto.
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Aplaudo o Consntumte Adolfo Oliveira pela pro
posta da Emenda n° 353. Sinto não poder acom
panhar o dileto arrugo na Emenda n°352, porque
a considero simplesmente absurda.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Passo
a palavra ao ilustre Relator Egídio Ferreira Uma.

O SR RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - De
lego a palavra ao Constituinte Genebaldo Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, Srs. Cohstituintes, o Rela
tor efetivamente tratou a maténa com muita sabe
doria. O art. 124 oficializa os cartórios e garante
aos titulares e serventuários remuneração pelos
cofres públicos. Diz que a lei complementar, de
miciativa do Presidente da República, disporá so
bre normas gerais a serem observadas pelos Esta
dos.

Evidentemente que a questão fica definida em
relação aos titulares, a quem realmente cabe asse
gurar garantias de salários, de remuneração, em
função da nova situação que esta Constituição
vai determinar.

No art. 125, diz o Relator que a lei comple
mentar prevista no artigo anterior disporá sobre
a extinção dos ofícios de notas e a organização
do tabelionato, facultando-lhe o exercício a quan
tos se habilitem em prova de capacitação intelec
tual e verificação de idoneidade moral. Essas pes
soas poderão habilitar-se na forma do art. 125.

De maneira que a posição assumida pelo Rela
tor é a que certamente vai receber a sustentação
desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da Emenda n° 352. Os Srs. Cons
tituintes que votarem "sim" estarão aprovando
a emenda; os que votarem "não" a estarão rejei
tando.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência anuncia o resultado: 34 Srs, Constituintes
votaram "não"; 23 Constituintes votaram "sim";
houve duas abstenções; total, 59 votos. Está rejei
tada a emenda. (Palmas.)

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Agassis Almeida, Aloysio Teixeira, ÁlvaroAntônio,
Carlos Vinagre, César Cals Neto, Dalton Cana
brava, Francisco Amaral, Hélio Manhães, Henri
que Córdova, Hugo Napoleão, Adolfo Oliveira,Lei
te Chaves, Leopoldo Bessone, Leopoldo Perez,
Leur Lomanto, Maurício Pádua, Michel Temer,
Oscar Corrêa, Paulo Roberto Cunha, Plínio Mar
tins, Ronaro Corrêa, SílvioAbreu e Costa Ferreira.

Votaram "não" os seguintes srs. constituintes:
Acival Gomes, Albérico Filho, Alexandre Costa,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Eduardo
Bonfim, Egídio Ferreira Lima, Enoc VIeira, Expe
dito Machado, Genebaldo Correia, Henrique
Eduardo A1veR. Jairo Carneiro, Jesualdo Caval
canti, Jorge Hage, José Costa, José Fogaça, José
Jorge, Jutahy Júnior, Lúrto Alcântara, Luiz Viana,
Manoel Ribeiro, Miro Tl]... ira, Moysés Pimentel,
Nelson Wedekin, NilsoSg~drezi,Osvaldo Macedo,
Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Rubem
Branquinho, Victor Faccioni, VivaldoBarbosa,lb
sen Pinheiro, Marluce Moreira Pinto e Messias
Góis.

Abstiveram-se de votar os seguintes Srs. Consti
tuintes: Raul Ferraz e Vinícius Cansanção.

Emenda n° 353, de autona do ilustre Consti
tumte Adolfo Oliveira:

"Dê-se ao Art. 71 do substitutivo a seguinte
redação:

Art. 71. Os serviços notaríaise registrais
são exercidos em caráter privado, por delega
ção do Poder Público. Lei complementar re
gulará suas atividades, disciplinará a respon
sabilidade civile criminal dos notários, regis
tradores e seus prepostos, por erros ou ex
cessos cometidos, e definirá a fiscalização
dos seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 1° O ingresso na atividade notarial e
registral dependerá obrigatoriamente de con
curso público de provas e títulos.

§ 2° Leifederal disporá sobre o valor dos
emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e registrais,"

Concedo a palavra ao ilustre autor da proposta,
Constituinte Adolfo Oliveira. S. Ex' dispõe de três
rmnutos.

O SR. CONSTITUINTEADOlfO OUVEIRA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, essa é uma
grande opção manifestada de maneira nítida, cla
ra e insofismável, por dezesseis votos contra três,
na Subcomissão do Poder Judiciário e do Minis
tério Público. Isso aconteceu depois de mais de
quarenta dias de discussões, audiências públicas
e debates, para que se chegasse à conclusão pací
fica de que os serviços notariais e registrais são
de caráter privado, mas devem ser fiscalizados
pelo Poder Judiciário. Devem ter seus emolumen
tos fixados em lei federal, para que não se verifi
quem as distorções que hoje ocorrem, em que,
em determinados Estados, uma escritura, por
exemplo, custa dez vezes o que custa em outros
Estados. Isso para evitar também que Estados
combalidos em sua economia recebam, de uma
hora para outra, milhares de funcionáríos que não
têm como pagar, pois já não conseguem manter
condignamente os serviços do foro judicial. Ve
mos todos os dias justíssimas greves de funcio
nários reclamando o pagamento dos seus salários
e o gatilho salarial. E isso ocorre no Rio Grande
do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim,
em toda parte.

Sr. Presidente, por que estatizar o que está fun
cionando bem, o que não custa um centavo aos
cofres públicos e ainda contribui para eles - co
mo nos Estados do Rio de Janeiro, São paulo
e Paraná - com percentuais que variam, todos
eles superiores a 20% dos emolumentos cobra
dos pelos cartórios de registros e de notas? Quem
pagará o preço da estatização? Quem pagará o
preço absurdo que surgirá dessa providência? '
Quem pagará é a grande massa, os milhões de "

I trabalhadores que não exercem atividades de ne
gócios, que não vão aos cartórios, que não vão
utilizar aqueles serviços, mas terão de pagar os
impostos embutidos em todos os valores, em to
das as utilidades que são obrigados a comprar.

Esta é a grande opção já manifestada na Sub
comissão do Poder Judiciário e do Ministério PÚ
blico. Confio em que ela será confirmada pelo
Plenário desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, para encaminhar, contrariamente, o

Ilustre Constituinte Nelson Wedekin. S. Ex' dispõe
de três minutos.

O SR. CONSmUlNTE NELSON WEDEKIN
Sr. Presidente, a Emenda n° 351 propõe a estati
zação das serventias de foro judicial. Não por coin
cidência, são exatamente essas serventias as mais
trabalhosas, as que exigem maior esforço e empe
nho e as que dão menos dinheiro. Já com a
Emenda n° 353 se pretende a privatização exata
mente dos serviços notariais e registrais, pelo sim
ples fato de que esses, sim, são os cartórios que
dão dinheiro. Esses cartórios - todos sabemos
disso - principalmente nas grandes cidades, são
verdadeiros feudos, verdadeiros privilégios que se

rnatêrn nas mãos de meia dúzia de pessos
que detêm esses cartórios.

Seria até admissível que votássemos favoravel
mente a essa emenda se nela inseríssemos que
uma parte dos emolumentos cobrados pelos ser
viços notariais e registrais fosse destinada ao Esta
do, para que ele pudesse cobrir as suas despesas
e fazer face às suas necessidades Seria igual
mente razoável aprovarmos essa emenda, se tam
bém se colocasse uma certa proporção entre o
número desses cartórios e o número de habi
tantes da cidade, de tal modo que as necessidades
do grande público fossem devidamente atendi
das. A emenda não atende a nenhum desses pon
tos. Ela atende, na verdade, apenas aos interesses
daqueles que são donos de cartório, muitas vezes
passado de pai para filho desde muito tempo.

E, mais do que isso, é altamente discutível se
uma lei federal deve dispas sobre o valor dos
emolumentos, porque há evidentes desníveis, de
sigualdades regionais que imporiam o que é de
bom-senso, que a lei estadual, que a Assembléia
Legislativa de cada Estado fíxasse emolumentos.

Creio que esta Constituinte tem,o dever de ter
minar, de uma vez por todas, com a estatização
daquilo que é difícil, que é oneroso, que é caro
e que é trabalhoso, e a privatização daquilo que
é bom, que dá lucro e que beneficia - como
disse - meia dúzia de privilegiados.

Por essas razões, fico com o Relatório e voto
contra essa emenda encaminhada pelo nobre e
eminente Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTEMICHELTEMER - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar favo
ravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr.
Presidente, votei contra a emenda anterior, de au
toria do Constituinte Adolfo Oliveira,que pretendia
estatizar as serventias judiciais, pela simples razão
de que essas serventías judiciais dão prejuízo. En
tretanto, agora, ao cuidar-mos das serventias ex
trajudiciais, tenho-me perguntado a todo instante
e foi essa a sustentação que fizna Subcomissão:
Contra o que realmente o povo reclama em rela
ção aos serviços? Quando indagamos a quem
quer que nos ouça se o povo reclama desses
serviços, recebemos uma resposta negativa. O
preconceito que existe é em relação aos ganhos
dos serventuários. Este é o grande problema.

Uma outra pergunta que posso fazer é exata
mente a 'seguinte: Afinal, o Estado tem alguma
vantagem com a delegação de serviços? A delega
ção de serviços é uma figura jurídica encontrável
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em todo o nosso sistema. O poder público delega,
e deve delegar, para ter bons serviços dos particu
lares - e é o que ocorre. E deve ter lucro na
prestação desse serviço

Pois bem, pela emenda do Constituinte Adolfo
Oliveira"leicomplementar disporá sobre os emo
lumentos a serem cobrados pelas serventias".
Nesse particular, a lei complementar será produ
zida por nós outros, Deputados Federais e Sena
dores. Nós é que deveremos fixar os emolumen
tos compatíveis com os serviços delegados. E,
ainda mais, podemos fixar - como se faz nos
Estados de São Paulo, Rio de janeiro e Paraná
- um percentual para o Estado. Sendo assim,
teremos a flscallzaçáo do Poder .Judíciárlo sobre
tais serviços e, portanto, a fiscalização do Estado;
teremos um serviço bem prestado à população,
teremos lucro para o Estado, e tudo isso será
fixadopor lei complementar federal.

Desta maneira, muito coerentemente com o
voto que dei anteriormente, quando neguei apro
vação à oficializaçãodas serventias judlcrais,enca
minho favoravelmente a emenda do Constitumte
Adolfo Oliveira, em função dos argumentos que
acabei de expender.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Sr.
Presidente, delego a palavra, como Relator, ao
Constituinte Plínio Arruda Sampaio, Relator da
Subcormssão do Poder .Judiciáno e do MinistérIo
Público..

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO - Sr. Presidente, meus colegas, quanto a
essa matéria, fui derrotado na Subcomissão. Co
mo disse o Constituinte Adolfo Oliveira,somente
dois outros colegas me acompanharam. QuerIa
apenas lembrar o seguinte: a proposta do Relator
Egídio Ferreira Lima se inscreve em um movi
mento geral de democratização da sociedade bra
sileirae de extinção de privilégios,que são antigos,
histórlcos, que todos conhecemos.

Essa é uma atividade nitidamente pública e não
deve ser feita em caráter privado. A formulação
do Constituinte Adolfo Oliveira é mais drástica
e mais radical até do que a atual, porque deixa
explícitoque isso é tão privado quanto um empó
rio, uma fazenda, um shoplng center, uma casa
de ferragens, quando na verdade se trata do quê?
Da prova preconcebida que se fazem direito.Tan
to que a formulação hoje é a de que o cartório
é subordinado ao Poder Judiciáno. Na emenda,
ele passa a ser fiscalizadoapenas pelo Poder Judi
ciário. Uma pessoa fiscalizada está menos sujeita
à orientação e ao controle do que uma pessoa
subordmada

De modo que gostaria de lembrar aos colegas
que realmente há um risco muito grande na apro
vação desta emenda do Constituinte Adolfo Oli
veira.Penso que, se mantivermos a redação dada
brilhantemente pelo Relator Egídio Ferreira Lima,
estaremos respondendo a uma evolução natural
e atendendo ao anseio de democratização da so
ciedade brasIleira.Por isso, minha recomendação
é a de que votemos "não" à emenda e "sim"
ao relatório do Relator.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU -- Pela
ordem, peço a palavra Sr. Presidente. Apenas de-

sejo trazer um esclarecimento a esta Comissão
e, respeitosamente, através de V. Ex', pedir ao
eminente Constituinte PlínioArruda Sampaio, que
ora representa o Relator, que esclareça, a Casa
- como Relator da Subcomissão do Poder Judi
ciário e do MinistérioPúblico - que esta matéria
foi amplamente discutida naquela Subcomissão,
tendo sido elucidada, quando se chegou à aprova
ção desta mesma emenda que fez parte do relató
rio. Foi incluída no relatório pela lavra do próprio
Relator, eminente Constituinte PlínioArruda Sam
paio.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO - Responderia ao Constituinte SílvioAbreu
dizendo que tenho a impressão de que S. Ex'
entrou na sala depois, porque comecei minha
exposição explicando que havia sido derrotado
e que apenas dois colegas me haviam acompa
nhado. Lembraria apenas que, na sistemática de
elaboração da Constituição, há etapas. E aquele
mesmo argumento que uma vez não convenceu
na Subcomissão pode ser convincente na Comis
são, tanto que se permite a cada Constitumte que
sua emenda, rejeitada em uma Subcomissão,
possa ser apresentada na Comissão.

De maneira que estou absolutamente de acor
do com as normas de elaboração da nossa Cons
btuição

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Só
fiz essa interferência por fidelidade ao relatório
da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria. Em votação a Emen
da n° 353. Os Srs. Constituintes que votarem
"sim" estarão aprovando a emenda; os que vota
rem "não" a estarão rejeitando.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - APresi
dência vai anunciar o resultado: votaram "sim"
41 Srs Consntuíntes, votarão "não" 19 Srs. Cons
tituintes; total, 60 votos. Está aprovada a emenda.

Votaram "sim" os segumtes Srs. Constituintes:
Agassiz Almeida,AloysioTeixeira,ÁlvaroAntônio,
Bonifácio de Andrada, Carlos Vinagre, Cesar Cals
Neto, Dalton Canabrava, Expedito Machado,
Francisco Amaral, HélioManhães, Henrique Cór
dova, Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão,
Adolfo Oliveira,Jairo Carneiro, José Jorge, Leo
poldo Bessone, Leopoldo Perez, Leur Lornanto,
Lúcio Alcântara, LuizVIana, Manoel Ribeiro,Mau
rícioPádua, MichelTemer, Moysés Pimentel, Nilso
Sguarezi, Oscar Corrêa, Osvaldo Macedo, Paes
Landim, Paulo Roberto Cunha, PlínioMartins,Raul
Ferraz, Ronaro Corrêa, Sílvio Abreu, Victor Fac
cioni, Vinícius Cansanção, Ibsen Pinheiro, Tito
Costa, Costa Ferreira, IvoMainardi e Marluce Pin
to.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Albérico Filho, Alexandre Costa,
Bocayuva Cunha, Eduardo Bonfim, Egídio Fer
reira Lima, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Gene
baldo Correia, Jesualdo Cavalcanti, Jorge Hage,
Jutahy Júnior, Leite Chaves, MiroTeixeira, Nelson
Wedekin, PlínioArruda Sampaio, Rubem Branqui
nho, Vivaldo Barbosa e Adhemar de Barros Filho.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex"a palavra pela ordem

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, antes que coloque em votação o
próximo destaque, em que pese à perfeição com
que está funcionando este "acórdão" - parabéns
aos autores do "acórdão" - o que acaba de ser
comprovado pelo resultado da votação realizada
agora, peço a V. Ex", nesta questão de ordem,
que o seu espírito democrático não vá ao ponto
de violar frontalmente o nosso Regimento, que
diz textualmente, no seu art. 19, que "no encamí-'
nhamento da votação poderão usar da palavra,
por três minutos, um membro da Comissão a
favor e outro contra, sem apartes, tendo o autor
preferência" .

V. Ex" desta vez deu a palavra a três Constí
tumtes para encaminhar a favor. E peço a V.Ex"
que isto não se repita. Sei que o fato se deve
ao espfnto democrático de V. Ex"Conheço-o bem,
mas peço que não faça mais isso, porque é abso
lutamente anti-regimental.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vou
atender à questão de ordem de V. Ex", mesmo
porque aprendi a dirigiros trabalhos desta Comis
são temática com V. Ex" na outra Subcomissão.
Vou determinar que toda vez em que houve uma
votação, o Relator encaminhará preferencialmen
te, no sentido do seu desejo, e do mesmo modo
o autor da emenda

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Há uma
preferência para a Emenda na 752, do ilustre
Constituinte Manoel Ribeiro.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Esta emenda não existe, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V. Ex"pela ordem.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Esta emenda não está na relação do "acórdão".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
o parecer favoráveldo ilustre Constituinte Bocayu
va Cunha, coloco em votação a Emenda no 752,
de autoria do ilustre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio.

Consta da Mesa o pedido do destaque. Aemen
da do Constituinte Plínio Arruda Sampaio diz o
seguinte;

"Suprimam-se o art. 103, in totum, o §
5° do art. 102, a última parte da alínea c
do Inciso Il do art. 104, do Capítulo do Minis
tério Público, incluindo-se, onde couber:

"Art. - É instituída a Procuradoria Geral
da União..."

Peço a atenção do Plenário, pois estou anun
ciando a emenda que será objeto de votação.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex"pela ordem.

O SR. CONSmUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, V. Ex' anunciou, a requerimento
do Constituinte Albérico Filho, as preferências
aprovadas pelo Plenário Dentre as emendas que
tiveram preferência aprovada não se inclui esta
Emenda na 752. Outras emendas tiveram a sua
preferência aprovada anteriormente a esta.
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Houve
o destaque apresentado pelo ilustre Constituinte.
Peço a V.Ex' a gentileza...

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Estou de pleno acordo em que houve o desta
que, mas não foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Foi
aprovada uma preferência.

"Art. É instituída a Procuradoria Geral da
União, encarregada da sua defesa judicial e
extrajudicial.

§ 1° A Procuradoria Geral da União tem
por chefe o Procurador-Geral da República,
de livre nomeação pelo Presidente da Repú
blica, dentre cidadãos maiores de 35 anos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2° Os Procuradores da República in
gressarão nos cargos iniciais de carreira me
diante concurso público de provas de títulos.

§ 3° Lei Complementar, de iniciativa do
Presidente da República, estabelecerá a orga
nização da Procuradoria Geral da Umão.

§ 49 Nas comarcas do interior a defesa
da União poderá ser confiada aos Procura
dores dos Estados ou dos Municípios ou a
advogados devidamente credenciados." .

Concedo a palavra, pela ordem, como autor
da proposta, para durante três minutos defen
dê-Ia, ao nobre Constituinte Plínio Arruda Sam
paio

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUlNTEPLíNIOARRUDA SAM
PAIO- Sr. Presidente, eu queria pedir ao Consti
tuinte Ibsen Pmheíro que fizesse a defesa da pro
posta, porque a elaborei junto com S. Ex', que
está perfeitamente a par da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa)'- Tem
a palavra o ilustre Constituinte Ibsen Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, sinto-me distinguido, porque aca
bo de receber também a delegação do Sr. Relator,
eminente Constítuinte Egídio Ferreira Lima, para
falar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É prova
da competência de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
E, cumulativamente, falarei em nome do emi
nente Constituinte Plínio Arruda Sampaio. Sinto
me também distinguido por poder encaminhar
a favor, em nome do Relator e do autor, uma
emenda que aprimora instituições que estamos
criando nesta Assembléia Nacional Constituinte.

A Emenda n° 752 define com correção - eu
diria, exemplarmente - atnbuíções para a Procu
radoria Geral da República, encarregando-a da
defesa judicial e extrajudicial da União. No interior
da Subcomissão do Poder Legislativo e na do
Poder .Judíciárío e do Ministério Público, buscou
se o aprimoramento tanto do Poder Judiciário
quanto do Ministério Público. Entendo que a
emenda, acolhida por esta Comissão, completará
o trabalho, estabelecendo simetria para as fun
ções do Ministério Público e as funções igual
mente relevantes da representação judicial e ex-

trajudicial da União.' Mais ainda, Sr Presidente,
por seu conteúdo, esta emenda tem o apoio das
instituições vinculadas à área, o apoio de Promo
tores e de Procuradores da República, dos Procu
radores da representação judicial e extrajudicial,
exatamente porque contém a VIrtude de com
pletar uma obra de aprimoramento e aperfeiçoa
mento da instituição da representação da União.

Claramente, Sr. Presidente, as instituições fe
derais avançam agora no caminho que os Esta
dos desbravaram em nosso País. Já na quase
totalidade dos Estàdos brasileiros, a representa-
ção judicial e extrajudicial dos Estados, através
das Procuradorias estaduais, exercita-se por car
reiras perfeitamente definidas, com tratamento
constitucional geralmente idêntico ou assemelha
do ao do Ministério Público, para que a simetria
complete essas Importantíssimas funções e atri
buições da soberania do Estado.

Por esta razão, Srs Constituintes, o encaminha
mento que faço, em nome do relator e do autor,
é enfaticamente a favor da aprovação da emenda.
(Palmas.)

O SR CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
contra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Ilustre Constituinte Osvaldo Macedo,
para encaminhar contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, a mim me parece, e lamento
ter de fazê-lo, que a apresentação desta emenda
para votação, nesta hora e desta forma - perdoe
me se porventura for deselegante - cheira a gol
písmo. Ela não foi aprovada dentre as preferên
cias. Surpreendi-me ao ver que não sabia quem
defenderia a emenda. O Constituinte PlínioArruda
Sampaio delegou a tarefa ao Constituinte Ibsen
Pinheiro, que não sabia como fazê-lo. S. Ex" o
fez também em nome do Relator - que, por
acaso, acolheu duas emendas que apresentei,
criando a advocacia da União. O Sr. Relator, em
seu substitutivo, não acolheu esta proposta e pre
tendeu criar uma dualidade de funções para o
MinistérioPúblico da União que se cria agora com
a emenda do Constituinte PlínioArruda Sampaio.

O Ministério Público será, ao mesmo tempo,
o fiscal da lei, o defensor da sociedade e o advo
gado da União, ao contrário do que já ocorre
em todos os Estados. O Ministério Público é o
Ministério Público, a advocacia do Estado é exer
cida por advogados com essa finalidade. E temos,
em todos os órgãos federais e públicos, advoga
dos que devem exercer a advocacia contenciosa
em nome do Poder Público. Não deve caber essa
função ao MinistérioPúblico. Quando houver con
flitode posições entre a defesa do direito da socie
dade e a defesa de um órgão público, onde ficará
o Ministério Público? Com dois corpos, um para
representar a sociedade, outro para representar
a União ou o Poder Público, sob um mesmo che
fe? É uma contradição inaceitável.

Peço portanto, que se rejeite esta emenda, ten
do em vista que outra ernnda, criando a advocacia
da União, foi acolhida pelo Sr. Relator e deveria
ter sido votada no momento oportuno, talvez até
com precedência, não tivesse havido o golpismo
de introduzir, como se preferencialmente tivesse
sido votado o destaque para esta emenda.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
SR. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem. Indagaria, até para esclarecimento, tan
to ao ilustre Constituinte Plínio Arruda Sampaio
quanto ao Relator - parece que há um defeito
de redação - se não aceitariam, como 'uma
emenda de redação, a substituição da palavra
"União" por "República", já que o Procurador Ge
rai da República certamente chefiará uma Procu
radoria Geral da República e não da União, para
compatibilizar as duas terminologias.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Rela
tor e o autor da emenda mantêm os termos, razão
pela qual não posso acolher a questão de ordem
de V.Ex'

Em votação a emenda n° 752. Os Srs. Consti
tuintes que a aprovarem votarão "sim"; os que
a rejeitarem votarão "não."

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência anuncia o resultado da votação: 55 Consti
tuintes votaram "sim" e 2 Constituintes votaram,
"não"; total, 57 votos. Está aprovada a arnenda,

Votaram "sim" os segumtes Srs. Consbtuintes:
Acrval Gomes, Agassis Almeida, Albérico Filho,
Alexandre Costa, AloysioTeixeira, ÁlvaroAntônio,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Carlos
Vinagre, Cesar Cals Neto, Dalton Canabrava, Egí
dio Ferreira Lima, Enoc Vieira, Eríco Pegararo,
Expedito Machado, Francisco Amaral, Genebaldo
Correia, HélioManhães, Henrique Córdova, Henri
que EduardoAlves,Hugo Napoleão, AdolfoOlivei
ra, Jairo Carneiro, Jesualdo Cavalcanti, Jorge Ha
ge, José Costa, José Fogaça, José Jorge, Jutahy
Júnior, Leite Chaves, Leopoldo Perez, Leur Lo
manto, Lúcio Alcantâra, LuizViana, Manoel Ríbei
ro, Maurício Pádua, Maurício Corrêa, Michel Te
mer, Miro Teixeira, Moysés PImentel, Nelson We
dekin, Nilso Sguarezi, Oscar Corrêa, Paes Landim,
PlínioArruda Sampaio, PlínioMartins, Raul Ferraz,
Ronaro Corrêa, Rubem Branquinho, SílvioAbreu,
Victor Faccioni, Vinícius Cansanção, VivaldoBar
bosa, Costa Ferreira e Marluce Moreira Pinto.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constitumtes:
Eduardo Bonfim e Osvaldo Macedo.

Em votação a Emenda n° 958.

O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr Presidente, peço a palavra pela ordem.

Acredito que esta emenda já foi incorporada
ao texto. No documento consolidado, verifica-se
que é o teor do caput do art 74.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex' que formule novamente sua questão de
ordem, Constituinte Jairo Carneiro,

O SR. CONSTITUINTEJAIRO CARNEIRO 
Acredito quejá se encontra incorporada a emenda
ao texto consolidado do documento último apre
sentado pelo Relator, caput do art. 74

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Fica
prejudicado o destaque.

Emenda rr 526, de autoria do Constituinte José
Jorge:

"O art. 15 passa a ter a seguinte redação:
Art. 15. Os Deputados e Senadores fa

rão jus a subsídio, representação e ajuda de
custo.
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Parágrafo único. A remuneração dos De
putados e Senadores será suficiente para as
seçurarsua i!ldependência"

Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Perdoe-me V. Ex", mas gostaria de surgerir ao
ilustre autor da emenda que, se possível, a retire,
porque queremos remuneração condigna e inde
pendência, mas queremos também a incidência
dos tributos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O autor
mantém o destaque.

Tem a palavra o autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de dar uma
explicação como Relator da Subcomissão do Po
der Legislativo. Talvez até concluamos qual é a
melhor alternativa.

Na realidade, esta emenda foiaprovada na Sub
comissçao do Poder Legislativo. Portanto, esta
mos aqui apresentando-a como Relator, pois fica
mos encarregados de apresentar todas as emen
das que foram aprovadas. Na nossa Subcomissão
esta questão foi bastante discutida. A conclusão
a que se chegou, por unanimidade, foi de que
realmente os Deputados e Senadores deveriam
ter seus rendimentos tnbutados, como todos os
demais brasileiros.

O que se verificou é que a matéria estava sendo
tratada na Comissão do Sistema Tributário, e não
com referência apenas a Deputados e Senadores,
mas, sim, a todos os brasileiros. Gostaria de ler
o artigo do anteprojeto da Cormssão do Sistema
Tributário que dá o mesmo tratamento tributário
a todas as pessoas.

O artigo diz o segumte:

"Sem prejuízo de outras garantias assegu
radas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao DistritoFederal e aos Municípios:

11 - conceder tratamento tributário desi
gual a fatos econômicos equivalentes, inclu
sive em razão da categoria profissional a que
pertença o contribuinte ou da função por ele
exercida, independentemente da denomina
ção jurídica dos rendimentos, títulos ou de
direito."

No capítulo do Sistema Tributário, portanto,
consta que não se pode dar nenhum privilégio
nem a magistrado, nem a Deputado, nem a rníh
tar, nem a ninguém, quanto ao Imposto de Renda.
E achamos que, se isso já constava do anteprojeto
daquela Comissão, no capítulo do Sistema Tribu
tário, que é onde deve estar, não seria necessário
repetir, com referência a uma determinada cate
goria profissional, que está sujerta a tributos.

Nas Constituições de todos os países em que
os Deputados pagam imposto não está escrito
que o Deputado, o militar ou o juiz paga imposto.
E uma lei geral que vale para todos. Foi esta
a idéia ao se apresentar a emenda e, não, a de
não se pagar imposto. Era isto que eu queria
que ficasse claro.

Foi esta a idéia da Subcomissão. E é com esta
idéia que eu gostaria de submeter a emenda à
apreciação do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Pelá
ordem, sobre o processo de votação, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Gos
taria ainda como autor, e para encerrar, de pedir
que se retirasse o parágrafo e se votasse somente
o artigo, como já foi feito com outras emendas.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, a minha questão de ordem era justa
mente sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Relator.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Uma) -Con
cedo a palavra, por delegação, ao Constituinte
LÚCIO a1cântara.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, por ocasião da
votação desta matéria na Subcomissão do Poder
Legislativo, tive oportunidade de apresentar uma
emenda que se assemelha bastante a esta e que
foi, infelizmente, rejeitada. Voltei ao assunto por
ocasião da discussão na comissão temática, e
verifiquei que o nobre Relator acolheu, pelo me-
nos parcialmente, minha proposta. ,

Não obstante a argumentação do nobre Consti
tuinte José Jorge, entendo que a inserção desta
matéria nesta comissão temática tem um alto sen
tido ético e moral. Valecomo uma demonstração
eloqüente de que nós, parlamentares, não deseja
mos privilégios de qualquer espécie, inclusive de
natureza fiscal. Este é tema de discussão diária.
Pela imprensa, nas ruas, nos ambientes públicos
e em qualquer local, somos diariamente questio
nados e interpelados sobre nossa isenção em rela
ção ao Imposto de Renda.

Não tem cabimento alegar-se aqui que a maté
ria está sendo tratada em outras comissões temá
ticas, porque não é só esta que está sendo tratada
também em outras Comisssões temáticas. Para
ficarmos apenas na Comissão da Organização
dos Poderes, a questão do Tribunal de Contas
está sendo tratada em outras cormssões: a das
emendas constitucionais está sendo tratada em
outras comissões. E poderia alongar-me, citando
vários outros exemplos.

Que a comissão de Sistematização, então, con
solide esse dispositivo do art. 15 da maneira que
achar conveniente. Acho que ele deve permane
cer, numa manifestação desta comissão, no sen
tido de que não deseja para os parlamentares
qualquer tipo de privilégio fiscal ou tributário.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, pela ordem.

Peço a V. Ex' que considere prejudicada a
proposta, pois o ilustre Relator pede a retirada
do parágrafo. A redação remanescente já está
aprovada no texto consolidado, no documento
do Relator, quando diz:

"Deputados e Senadores farão jus a subsí
dio, representação e ajuda de custo."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Con
cordo com o Constituinte Lúcio Alcântara. Real
mente, a comissão de Sistematização fará a com
patibihzação entre o que foi decidido na cormssão
do Sistema Tributário e o que constava da reda
ção do nobre Relator Egídio Ferreira Uma. Tam
bém considero a emenda prejudicada. Solicito
a V. Ex" que retire-a da pauta de votação, deixando
a matéria para ser decidida na cormssão de Siste
matização.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Reti
rando o autor da emenda sua proposta, vamos
passar...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, requeri destaque para a Emenda rr
192 e a retiro, por já haver sido atendido nas
minhas pretensões

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex" que formule novamente a questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Re
queri destaque da Emenda rr 192. Entretanto,
verifico que já fui atendido pelo eminente Relator
ao fazer a compatibilização do substitutivo, pelo
que desisto do pedido de destaque.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Agra
deço a V. Ex" Espero que outros Constituintes
façam o mesmo.

Passa-se à votação da Emenda rr'520, de auto
ria do ilustre Constituinte José Jorge.

"O art. 17 passa a ter a seguinte redação:

Art. 17. O Congresso Nacional e suas
Casas Legislativas têm comissões perma
nentes e temporárias, constituídas na forma
e com as atribuições previstas no respectivo
regimento ou no ato de que resultar a sua
criação

§ lo Às comissões, em razão da matéria
de sua competência, cabe:

1-discutir e votar projetos de lei que dis
pensem, na forma que dispuser o regimento,
a competência do plenário, salvo recurso de
um décimo dos membros da Casa;

11- realizar audiências públicas com enti
dades da sociedade civil;

111 - convocar Ministro de Estado para
prestar informações sobre assuntos ineren
tes às suas atribuições;

IV - acompanhar, junto ao Poder Execu
tivo, os atos de regulamentação, providen
ciando no sentido da sua completa adequa
ção ao texto legal;

V- receber petições. reclamações, repre
sentações ou queixas de qualquer pessoa
contra atos ou omissões das autoridades ou
entidades públicas;

V1-':" solícitar ao Procurador-Geral da Re
pública que adote as medidas cabíveis Junto
ao Poder Judiciário com o objetivo de evitar
ou reparar lesões a direitos individuais ou
celetivos, inclusive os interesses difusos de
grupos sociais ou comunidades;
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VlI - fiscalizar os atos do Poder Executivo
e solicitar ao Tribunal de Contas da União
que proceda, no âmbito de suas atnbuiçóes,
a investigações sobre a atividade ou matéria
que indicar, adotando as providências neces
sárias ao cumprimento da lei;

VlII- converter-se, no todo ou em parte,
em comissão de inquérito, ou reunir-se para
a mesma finalidade, quando ocorrer identi
dade de matéria, com outras comissões do
Congresso Nacional ou da outra Casa Legis
lativa, mediante deliberação da maioria de
dois terços de seus membros;

IX- acompanhar, junto ao Poder Execu
tivo, a elaboração da proposta orçamentána,
bem como a sua postenor execução;

X- encaminhar requerimento de infor
mação, de acordo com o disposto no inciso
11 do artigo 7°;

XI- solicitar o depoimento de qualquer
autoridade ou cidadão;

XII - apreciar programas de obras, planos
nacionais, regionais e setoriais de desenvol
vimento e sobre eles emitir parecer; e

XIII - opinar sobre outros assuntos sub
metidos à sua apreciação.

§ 2° As comissões de inquérito, que go
zam dos poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais, além das que se
constituirem na forma do mciso VlII do pará
grafo anterior, serão criadas pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, em con
junto ou separadamente, para a apuração
de fato determinado e por prazo certo, me
diante requerimento de um terço de seus
membros."

o SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quando a
Subcomissão do Poder Legislativo tratou da ma
féria da sua competência, levou em consideração,
para a unidade, coerência e lógica do seu trabalho,
três ordens distintas de idéias A primeira dizia
respeito à concepção segundo a qual se devenam
restaurar todas as prerrogativas do Poder Legis
lativo, bem como procurar, de forma racional,
seu fortalecimento. A segunda dizia respeito à ne
cessidade de se dar ao Poder Legislativo condi
ções para que a função legislativa pudesse ganhar
a maior agilidade possível e para que sua função
fiscalizadora e controladora tivesse maior eficiên
cia. Finalmente, a terceira Visava a atender a um
verdadeiro clamor público no sentido de se cria
rem mecanismos que ensejassem a participação
do povo na elaboração das leis, nas decisões do
poder.

Para a materialização dessas concepções, en
tendeu-se que havia necessidade de se descen
tralizar as atividades do Poder Legislativo. Esta
a razão pela qual, ao contrário de textos constitu
cionais anteriores, foi dado um tratamento mais
minucioso à matéria relativa às Comissões Per
manentes, tanto da Câmara dos Deputados como
do Senado Federal e do Congresso Nacional

Ao mesmo tempo, entendeu-se que, através
do mecanismo da delegação legislativa, estar-se-

ia, internamente, atendendo à necessidade Impe
riosa de agilizar o processo legislativo.

Dando-se às Comissões, em razão da matéria
de sua competência, o poder de fiscalizar os diver
sos órgãos do Governo, estava-se dotando o Po
der Legislativo do mecanismo adequado para o
exercício da fiscalização.

Entendeu-se, por fim, que, para ensejar a parti
cipação do povo, era necessário incluir no inciso
11 a possibilidade de realização de audiências pú
blicas pelas Comissões, para ouvir as entidades
da sociedade civil. Achamos que, para dotar o
Poder Legislativo de um instrumento adequado
para tomar efetivos os direitos individuais e so
ciais, era de se contemplar o que a doutrina hoje
erige em princípio constitucional, que é o direito
de petição, direito de reclamação, direito de repre
sentação e de queixa junto ao Poder Legislativo,
contra atos e omissões de qualquer órgão público,
inclusive do próprio Poder legislativo. Para que
as Comissões possam transformar-se em Comis
sões de Inquérito, por deliberação de dois terços
de seus membros, é imprescindível que se lhes
dê a possibilidade de expedir pedidos de informa
ção nos termos do inciso 11 do art. 70.

Por esta razão, solicitamos seja aprovada a
emenda oferecida pelo nobre Constituinte José
Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) -De
lego-a ao Constituinte Jutahy Júnior.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHYJÚNIOR - A
proposta do Constituínte José Jorge é muíto pre
cisa, inovadora, criativa e dá ao Congresso e à
Câmara dos Deputados algo que lhes faltava no
sentido de aperfeiçoar as Comissões Técnicas e
dar-lhes instrumentos válidos. Acontece, porém,
que o número de artigos, a abrangência como
foi colocada, levou o nobre Relator Egídio Ferreira
Lima a sintetizar a matéria proposta Mas esta
sintetização não modificou em nada o seu espírito
e o seu conteúdo.

Desse modo, dentro da visão de que devemos
buscar enxugar o texto, e dentro da compreensão
de que tudo que já foi proposto foi acolhido, acha
mos mais conveniente a redação do nobre Relator
Egidio Ferreira Lima. Só por isso, manifesto mi
nha discordância quanto à emenda e defendo
o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação. Os Srs. Constituintes favoráveis
à emenda votarão "sim"; os contrários a ela vota
rão "não".

(Votação,)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência anuncia o resultado: 48 Constituintes vota
ram "sim"; 12 Constituintes votaram "não"; total,
60 votos. Está aprovada a emenda

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Bocayuva Cunha,
Bonifácio de Andrada, Cesar Cals Neto, Eduardo
Bonfim, Erico Pegoraro, Expedito Machado, Fara
bulini Júnior, Francisco Amaral, Henrique Córdo
va, Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão,
Humberto Souto, Itamar Franco, Jairo Carneiro,
Jesualdo Cavalcanti, Jorge Hage, Jorge Leite, Jo
sé Costa, José Fogaça, José Jorge, Leite Chaves,

Leopoldo Bessone, Leopoldo Perez, Leur Loman
to, Lúcio Alcântara, Luiz Viana, Manoel Ribeiro,
Mauricio Corrêa, Maurício Pádua, Miro Teixeira,
Nelson Wedekin, Nilso Sguarezi, Oscar Corrêa,
Osvaldo Macedo, Paes Landim, Plínio Arruda
Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Rubem
Branquinho, SilvioAbreu, Victor Faccioni, Vinicius
Cansanção, Vivaldo Barbosa, Ibsen Pinheiro, Cos
ta Ferreira e Marluce Moreira Pinto.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassis Almeida, Alexandre Costa,
Carlos Vinagre, Dalton Canabrava, Egídio Ferreira
Lima, Enoc Vieira, Genebaldo Correia, Hélio Ma
nhães, Jutahy Júnior, Michel Temer, Moysés Pi
mentel.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Rubem Branquinho.

O SR. CONSTITUINTE RUBEMBRANQUINHO
- Sr. Presidente, desisto do meu requerimento
de destaque n° 618, relativo à emenda de minha
autoria, que tomou o número 189, por já haver
sido contemplada no articulado

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presí
dência agradece a V.Ex"

Emenda n° 917, de autoria do ilustre Consti
tuinte Itamar Franco: --

"Dê-se nova redação ao art 121, caput,
do substitutivo:

Art. 121. São criados, devendo ser insta
lados no prazo de seis meses, a contar da
promulgação desta Constituição, Tribunais
Regionais Federais, com sede no Distrito Fe
deral e nas capitais dos Estados do Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Per
nambuco e Minas Gerais"

O SR. CONSTITUiNTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, recebemos uma lista das preferências,
da qual não consta emenda com esse número.
Ponderei a V.Ex' que tinha tido ontem informação
da Mesa quanto à ordem de votação, de que seria
seguida a ordem do ingresso das emendas. Há
uma emenda referente ao art. 121 propondo a
instalação de um dos Tríbunars Regionais Fede
rais na Capital da Bahia, meu Estado. Se dei entra
da na minha emenda ontem, no primeiro horário,
se ela trata da mesma matéria e se já tive meu
direito Ignorado com a aprovação das preferên
cias para essa lista, não há por que ser novamente
preterido por outras emendas que sequer cons
tam da lista. Não estou entendendo. Já engolimos
esse listão e agora estão entrando outras coisas
além do listão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A emen
da de V.Ex'acrescenta a Bahia no rol dos Estados
em que deveriam ser instalados os Tribunais Re
gionais Federais. Esta Presidência gostaria de fa
zer uma sugestão.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS VlNAGRE 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Constituinte Carlos Vinagre.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS VlNAGRE 
Sr. Presidente, há duas outras emendas, a de n°
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330, de minha autoria, e a de n° 582, do Consti
tuinte Asdrubal Bentes, que solicitam a instalação
de um Tribunal Regional Federal no Estado do
Pará, porque a região amazônica não é contem
plada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Antes
de responder à questão de ordem de V. Ex', esta
Presidênciavai conceder a palavra ao ilustre Cons
tituinte Itamar Franco, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Concedi
a palavra ao Constituinte Itamar Franco. Em se
guida eu a concederei a V.Ex', nobre Constituinte
Francisco Amaral.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, não querendo criar problemas para
V. Ex', que tem conduzido com tanta sabedoria
e lhaneza de trato os nossos trabalhos, retiro,neste
instante, o pedido de preferência para a minha
emenda. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Passa
remos, então, à Emenda n° 1.086.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, como au
tor.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA 
Quero comunicar a V. Ex' que desisto do pedido
de destaque, uma vez que, aprovado o substi
tutivo, a emenda fica prejudicada. Portanto, está
retirado o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação a Emenda n°104, de autoria do ilustre Cons
tituinte Miro Teixeira.

"Art. 84. São órgãos da Justiça do Tra-
balho:

I - Tribunal Superior do Trabalho;
11 - Tribunais Regionais do Trabalho;
III - Juntas de Conciliação e Julgamen

to.
§ 1· O Tribunal Superior do Trabalho

compor-se-á de dezessete Ministros, sendo:
a) onze togados e vitalícios, nomeados

pelo Presidente da República, sendo sete en
tre Juizes da carreira da magistratura do Tra
balho, dois entre advogados com pelo menos
dez anos de experiência profissional e dois
entre membros do Ministério Público;

b) seis classistas e temporários, em repre
sentação paritária dos empregados e empre
gadores, nomeados pelo Presidente da Repú
blica.

Parágrafo único. Para a nomeação, o Tri
bunal encaminhará ao Presidente da Repú
blica listas tríplices resultantes de eleição a
serem procedidas:

a) para as vagas destinadas à magistra
tura do Trabalho, pelos membros do próprio
Tribunal;

b) para as de advogado e de membro
do MinistérioPúblico, pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil e por
um colégio eleitoral constituído por Procura-

dores da Justiça do Trabalho, respectiva
mente;

c) para as de classistas, por colégio eleito
ral integrado pelas diretorias das confede
rações nacionais de trabalhadores ou patro
nais, conforme o caso.

Art. 85. Haverá em cada Estado, pelo
menos, um Tribunal Regional do Trabalho;
a lei frxará os requisitos para a instalação
destes e ínstítuírá as Juntas de ConcilIação
e Julgamento, podendo, nas comarcas onde
não forem constituídas, atribuir sua compe
tência aos juizes de direito.

Art. 86. A lei, observado o disposto no
artigo anterior disporá sobre a constituição,
investidura, jurisdição, 'competência, garan
tias e condições de exercício de seus órgãos
e membros, assegurada a paridade de repre
sentação de empregadores e empregados
e obedecidos os demais preceitos desta
Constituição.

Art. 87. Os Tribunais Regionais do Tra
balho serão compostos de Juizes nomeados
pelo Presidente da República, sendo dois ter
ços de Juizes togados vitalícios e um terço
de juizes classistas temporários; entre os juí
zes togados observar-se-á a proporcionali
dade estabelecida na letra a, do § 1°,do art.
84.

Parágrafo único. Os membros dos Tribu
nais Regionais do Trabalho serão:

a) os magistrados, escolhidos por pro
moção de Juízes do Trabalho, por antigUI
dade e merecimento, altemadamente;

b) os advogados, eleitos pelo Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Bra
sil da respectiva região;

c) os membros do MinistérioPúblico, elei
tos dentre os procuradores do trabalho da
respectiva região;

d) os c/assistas, eleitos por um colégio
eleitoral constituído pelas diretorias das fede
rações respectivas, com base territorial na
região.

Art. 88. As Juntas de Conciliação e JuJ..
gamento serão compostas por um juiz do
trabalho, que as presidirá, e por dois juizes
classistas temporários, representantes dos
empregados e dos empregadores, respecti
vamente.

Parágrafo único. Os juizes classistas das
Juntas de Conciliação e Julgamento, eleitos
por um colégio eleitoral constituído pelas di
retorias dos sindicatos de empregados e em
pregadores com sede nos Juízos sobre os
quais as Juntas exercem sua competência
territorial, serão nomeados pelo Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho.

M 89. Nas comarcas onde não forem
constituídas Juntas de Conciliação e Julga
mento, a lei poderá atribuir sua competência
aos juízes de direito.

Art. 90. Os juízes classistas em todas as
instâncias terão suplentes e mandatos de três
anos, permitidas duas reconduções.

Art. 91. A lei ordinária regulamentará a
aposentadoria dos juizes classistas.

Art. 92. O Tribunal Superior do Trabalho
expedirá instrução normativa disciplinando
o processo eleitoral para todos os casos em

que os Juizes da Justiça do Trabalho serão
eleitos, ou seja, os representantes dos advo
gados, dos procuradores, dos empregadores
e dos empregados.

Observações:
I - o art.-85 do substitutivo passa a ser

93, remuneradas todos os seguintes;
n- fica revogado o art. 123 (disposições

transitórias) do substitutivo."

Passo a palavra, para encaminhar contraria
mente, ao ilustre Relator Egídio Ferreira Lima.
Em seguida, passarei a palavra ao ConstItuinte
MiroTeixeira, que a encaminhará favoravelmente.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a matéria sobre a
Justiça do Trabalho foi disciplinada no substi
tutivo, com zelo e cuidado. No momento em que
afastei os vogais dos tribunais o fIZ baseado em
uma longa experiência e na observação da Justiça
do Trabalho. Tanto que mantive os vogais e os
representantes classistas na pnmeíra instância,
em virtude da necessidade, da utilidade e do al
cance de sua presença nesse nível da Justiça.

Por isso, vejo-me constrangido a manter o pare
cer, embora quisesse muito atender ao Consti
tuinte Miro Teixeira. Estou me conduzindo com
muita isenção, recebendo o resultado das vota
ções como excelente colaboração para o enrique
cimento do substitutivo, mas não vejo como mo
dificar o disciplinamento nele contido.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Passo
a palavra, para encaminhar favoravelmente, ao
ilustre autor da emenda, Constituinte Miro Tei
xeira.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, tenho pouco a dizer.Todos os Consti
tuintes sabem da importância da representação
classista na Justiça do Trabalho. Todos os Consti
tuintes conhecem a realidade do trabalhador bra
sileiro,que tem ai uma das suas maiores conquis
tas, resultado de inúmeras lutas pelos seus di
reitos.

A'ininha emenda inova. Inova na medida em
que estabelece que os representantes classistas
serão eleitos pelo voto direto dos associados dos
sindicatos, serão eleitos pelas suas respectivas ca
tegorias; inova na medida em que permite apenas
duas reconduções. Acima de tudo, é uma emenda
construída a partir dos sindicatos. que não dese
jam ver esse direito desrespeitado pela Assem
bléia Nacional Constituinte numa época em que
os trabalhadores têm sido lesados nos seus direi
tos a cada dia, pelo Poder.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, pela ordem. Tendo em vista o con
teúdo da proposição, consulto se não seria o caso
de votarmos a emenda por partes.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não.
Estamos votando a emenda in totum. Assim
manda o dispositivo regimental.

{Votação.}

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vou
anunciar o resultado da votação: votaram "sim"
49 Srs. Constituintes; votaram "não" 9 Srs. Consti
tuintes; total, 58 votos. Está aprovada a emenda.
(Palmas.)

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassiz Almeida, Albérico Filho.
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AloysioTeixeira,ÁlvaroAntônio,Bocayuva Cunha,
Bonifácio de Andrada, César Cals Neto, Dalton
Canabrava, Eduardo Bonfim, Enoc Vieira, Erico
Pegoraro, Expedido Machado, Farabulini Júnior,
Francisco Amaral, Genebaldo Correia, Hélio Ma
nhães, Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão,
Humberto Souto, Adolfo Oliveira, Jesualdo Caval
canti, Jorge Leite,José Costa, José Fogaça, José
Jorge, JutahyJúnior, LeiteChaves, Leopoldo Bes
sone, Leopoldo Perez, Leur Lomanto, LuizViana,
Maurício Corrêa, Mauricio Pádua, Miro Teixeira,
Moysés Pimentel, Nelson Wedekin, Oscar Corrêa,
PlínioMartins,Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Rubem
Branquinho, SílvioAbreu, VictorFaccioni, Vinicius
Cansanção, Vivaldo Barbosa, Ibsen Pinheiro, Cos
ta Ferreira e Marluce Moreira Pinto.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Alexandre Costa, Carlos "Vinagre, Egídio Ferreira
Uma, Henrique Córdova, Jairo Carneiro, Jorge
Hage, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro e Plínio
Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem. No enca
minhamento da votação esclareci que os repre
sentantes classistas seriam eleitos pelo voto direto
dos associados dos sindicatos. Queria apenas re
gistrar esta declaração.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Faço
registrar a declaração de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - É
uma retificação à redação que agora encaminha
ria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex' que assim o faça.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - É
a seguinte a retificação: no parágrafo único do
art. 88, após a expressão "constituído", suprima
se a expressão "pelas diretorias", substituindo-a
pela expressão "pelos associados", conforme
aprovado pela Comissão.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Em vo
tação os destaques ao substitutivo consolidado
do ilustre Relator, apresentados aos arts. 38, 43,
45 e 47, que tratam da moção individuale coletiva
no sistema parlamentarista de governo.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, qual é o número da emenda, por
favor?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É o
destaque aos arts. 38, 43, 45 e 47 do texto do
Relator.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, peço a V. Ex' que leia
os destaques.

OSR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Qual é o número da emenda, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É um
destaque ao texto do substitutivo. Consta do avul
so encaminhado aos Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, já foram votadas todas
as preferências?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não.
A matéria ora em votação ainda está dentro das
preferências.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr
Presidente, pela ordem.

Em primeiro lugar, os destaques têm de ser
votados dispositivo por dispositivo, e não global
mente. Em segundo lugar, esta matéria não cons
tava, originalmente, do "acórdão". Foi riscada
uma emenda, e ela foi escrita a mão, depois. Aí
não dá. Fica completamente perdida a votação
da matéria mais importante da Constituinte, que
não pode, evidentemente, estar sujeita a esse tipo
de coisa. Recuso-me a aceitar esse procedimento
no trato da matéria mais séria da Constituição
brasileira, que é o sistema de govemo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Para
contraditar, tem a palavra o ilustre Constituinte
Genebaldo Correia.

(Tumulto no Plenádo.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêã) - Esta
Presidência solicita aos Srs. Constituintes, em es
pecial ao Constituinte Genebaldo Correia, que
leiam o texto, já que o Presidente está quase per
dendo a voz e não quer que isso aconteça antes
do término da reumão.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, foi solicitado destaque pa
ra a Emenda n° 1.083-2, de autoria do nobre
Constituinte José Fogaça. Ocorre que esse desta
que ficou prejudicado em função da aprovação,
pelo Relator,de toda a emenda de S. Ex" Os desta
ques apresentados, a que se refere o nobre Consti
tuinte Jorge Hage, Visam justamente a suprimir
na emenda acolhida pelo Relator, as expressões
"individual"e "plural".Em vários artigos há a mes
ma expressão. Não se trata, portanto, de votação
de matéria correlata, mas, sim, de expressão que
consta de vários artigos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência concede a palavra ao nobre Relator,
pela ordem.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, felizmente, a mi
nha voz está retomando.

No substitutivo a matéria está disciplinada no
art. 58 e seu parágrafo único. Quero que os Cons
tituintes fiquem atentos, porque basta suprimir
o parágrafo único, se este é o propósito do desta
que, para que a moção de censura se tome ape
nas coletiva.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A pro
posta do Ilustre Relator é no sentido de que se
excluam do seu substitutivo todas as expressões
que individualizamo pedido de moção de descon
fiança aos Ministros de Estado.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, os destaques visam justa
mente a retirar, conforme acaba de afirmar o Rela
tor, as expressões "individual"e "plural" contidas
nos artigos aprovados da Emenda José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Nova
mente concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre
Relator.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

(Tumulto no Plenádo.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Relator, para uma ques
tão de ordem. Depois concederei a palavra a V.
Ex", Constituinte Lúcio Alcântara.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
É importante Sr. Presidente. O que tenho a dizer
ajudará o Relator a explicitarmelhor o seu pensa
mento.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
automação de S. Ex', concedo a palavra ao Cons
tituinte Lúcio Alcântara, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Pelo que entendi, o objetivo do destaque reque
rido é justamente excluir, dos diferentes artigos,
as expressões "individual" e "plural". Gostaria de
saber como ficaria, por exemplo o art. 43, § 3°,
proposto pelo ilustre Constituinte, que diz:

"A moção de desconfiança, quando diri
gida ao Primeiro-Ministro, estende-se aos de
mais integrantes do Conselho; quando diri
gida a determinado Ministro de Estado, que
não seja o Primeiro-Ministro, não importa
exoneração dos demais."

Quer dizer, não se trata de excluir a expressao
"individual" ou "plural."

Portanto, peço à Presidência que seja bem ex
plícita e enumere os diferentes artigos que serão
modificados, se aprovado o destaque requerido
pelo nobre Constituinte.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Constituinte Lúcio Alcântara, esclareço, em pri
meiro lugar, que o acordo feito entre o Relator
e os grupos partidários desta Comissão não com
preendeu esta matéria. Ela está fora; o Relator
não está envolvido com o destaque.

Estou muito à vontade para dar este esclareci
mento. Apreocupação de quem pediu o destaque
é só permitir a queda coletiva, o voto de descon
fiança para todo o gabinete.

Como orientação, a Mesa reporta-se ao substi
tutivo. O art. 58, parágrafo único, retira essa ex
pressão do documento, ao qual foram incorpo
radas as emendas aprovadas, todas as expressões
que porventura pudessem deixar dúvidas quanto
ao voto de desconfiança único, coletivo,individual
ou plural. O que pretende o requerente é apenas
que fique o voto de desconfiança coletivo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Boni
fácio de Andrada.

O SR. CONSmUlNTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, pedi a palavra para en
caminhar favoravelmente a emenda

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, insisto na minha questão de ordem,
no sentido de que esta não foi uma das emendas
para as quais foi concedida preferência, até por
que isto não é uma emenda, são alguns destaques
de artigos. Foi riscada a emenda, que era outra,
e o Relator está a confirmar as minhas palavras.
Não estou inventando nada, estou exigindo um
mínimo de seriedade no tratamento da questáo
mais séria da República. O que se está querendo
fazer, na verdade, é levar no rolo compressor este
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Plenário, é leva-lo a votar sem sequer saber o
que está votando.' .

O que se quer aqui, agora, é acabar com 'a
moção individual, que impedirá.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
R~ - Mas já se disse isso.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Ques
tão de ordem não tem aparte, Sr. Presidente. Ga
ranta-me a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Garanto
a palavra a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - ...0
Congresso, no sistema parlamentarista que se
quer implantar, de votar moção de censura para
afastar, por exemplo, um Ministro corrupto, como
tem este Governo, sem precisar derrubar o Gabi
nete todo. Este Governo tem Ministros corruptos
e tem Ministros dignos. Presisaríamos derrubar
o Governo todo para tirar determinados Ministros?
Está-se fazendo isso, parece com o objetivo de
protejer os Ministros militares da possibilidade de
contra eles ser aplicada a moção de censura índí
viduaI. Isso descaracteriza, por completo, a pro-
posta. .

Quero, voltando ao ponto inicial, ater-me à
questão regimental, processual e requerer a V.
EX que não conceda tratamento preferencial a
essa nova "coisa" inserida na lista à mão. O texto
original foi riscado, como todos podem verificar.
E aqui foram escritos quatro artigos à mão, à
tinta. E o meu apelo, para que seja mantido o
mínimo de lisura.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO
- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Para
uma questão de ordem, concedo a palavra ao
Constituinte César Cals Neto.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO
-Sr. Presidente, o nobre Constituinte Jorge Hage
se engana quando se refere à intenção do autor
do destaque. Na verdade, o art. 9" inciso VI, do
texto aprovado do substitutivo, já autoriza a Câma
ra dos Deputados a impedir qualquer cidadão,
através de moção ao primeiro-ministro, de conti
nuar a exercer cargo ou função de confiança no
Governo Federal, inclusive na administração índí
reta. É um dispositivo muito mais amplo que diz
respeito não só aos Ministros, mas a qualquer
cidadão que ocupe a chefia de órgãos da admmís
tração direta ou indreta.

Apenas para continuar o Constituinte Jorge Ha
ge, quero dizer que, na verdade, já existe um dis
positivo neste sentido no texto permanente. Tra
ta-se do art. 9" inciso VI, "Da Câmara dos Depu
tados".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Para
uma questão de ordem, concedo a palavra ao
Constituinte Jorge Leite. Logo em seguida, conce
derei a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Eduardo Bonfim.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, parece que está havendo um grande
equívoco. O eminente Relator Constituinte Egídio
Ferreira Lima, apresentou alguns adendos ao seu
Relatório e a Presidência concedeu um prazo de

30 minutos para apresentação dos destaques.
Apresentei destaque para os arts. rrs, 38, 43, 45
e 47, que versam sobre a matéria. No documento
em que pedimos preferência, ao invés de perma
necer a emenda citada pelos Constituintes, que,
com certa razão, não entenderam até agora, entra
ram os destaques dos arts. rrs 38, 43, 45 e 47.

Sr. Presidente, V. EX tem sobre a mesa os desta
ques, que podem ser lidos, e aí deverá ser devida
mente esclarecido o que está parecendo ser um
grande equivoco.

Além disso, em homenagem ao ilustre Constí
tuinte Bonifácio de Andrada, solicitei a S. EX'que
- em meu nome, autor dos destaques - enca·
minhasse a favor os destaques aos quatro artigos
que acabei de mencionar.

Parece-me, Sr. Presidente, que o equívoco está
esclarecido. Usei de uma prerrogativa determi
nada por V. EX, que abriu prazo de 30 minutos
para apresentarmos destaques ao trabalho do
ilustre e eminente Constituinte Egídio Ferreira li
ma.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem ao Constituinte Eduar
do Bonfim.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, poderia ser lido o destaque? Acho que
a leitura nos esclarecerá.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Já con
cedi a palavra, pela ordem, ao ilustre Constituinte
Eduardo Bonfim. Peço a V.Ex' que, em seguida,
leia o destaque para esta Presidência, por obsé
quio.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Diante da polêmica instalada, solicitaria, mais
uma vez, ao nobre Relator, Constituinte Egídío
Ferreira Lima, que explicitasse para a Comissão
qual é o objetivo, exatamente, e como fica a emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -APresi
dência solicita ao Constituinte Eduardo Bonfim
que repita a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Nobre Relator, Constituinte Egídio Ferreira Lima,
o Constituinte Jorge Hage fez uma gravíssima
denúncia de adulteração do que estava definido
originalmente nas preferências, o que foi contra
ditado pelo Constituinte César Cals Neto. Gostaria
que V.EX explicitasse exatamente o que estamos
votando, de uma vez por todas, para que sejam
dirimidas as dúvidas.

O SR. RELATOR(Egídio Lima) - Minha visão
diverge da visão da mesa. Não fiz substitutivo.
Examinei as emendas, inicialmente, em cima do
substitutivo, porque era a melhor solução, a mais
ordenada. Não tinha por que fazer substitutivo.
O substitutivo foi feito antes e está aqui. V. Ex"
o conheceram antes. A este substitutivo, foram
apresentadas emendas. Emiti parecer sobre todas
elas, em quatro documentos distintos. O Consti
tuinte Bocayuva Cunha pediu que se elaborasse,
articuladamente, um documento, para que os
Constituinte pudessem orientar-se quanto aos des
taques e quanto às emendas. O substitutivo conti
nua prevalecendo, e na sua capa tive o cuidado
de fazer constar "articulado; documento para escla
recimento dos membros da Comissão".
Mesmo que as emendas ou os destaques se fa-

çam sobre o articulado, posteriormente terão de
ser aplicados ao substitutivo. O substitutivo nos
termos regimentais, é o que foi apresentado no
prazo.

Por isso, disse inicialmente que se o destaque
pedido se reportasse ao art. 58, parágrafo único,
o objetivo de quem o pediu estaria atendido. So
mente em duas oportunidades, nessa e na com
petência, eu me reporto ao problema da moção
de desconfiança individual, plural ou coletiva. Es
sa será a maneira mais fácil. Acho que quem
requereu o destaque pode corrigi-lo agora. preci
sando-o nos termos do substitutivo, e a votação
dar-se-ia corretamente e de maneira clara.

Quero dizer também - e já afirmei antes 
que, quando fIZ um acordo com os companheiros,
essa matéria fícou livre, ficou fora, ficou para a
consciência de cada um, exatamente pela sua
importância, pela sua delicadeza, como disse o
Constituinte Jorge Hage. Acho que se votarmos
o pedido de destaque com base no substitutivo,
e não no articulado, a matéria ficará absoluta
mente clara.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, para encaminhar contra, ao ilustre
Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Acho
que V. Ex' deveria ler os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Já soli
citei ao ilustre Constituinte Jorge Leite, ou a outro
Constituinte, que lesse para mim.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Afinal,
ficamos sem saber o que estamos votando. O
Constituinte Eduardo Bonfim não sabe o que es
tamos votando, não sabe qual é a intenção do
Relator.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Ninguém sabe.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - A meu
ver, o Relator - não sei se estou certo - deseja
excluir das moções de censura os ,o..\inistros, indivi
dualmente.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - Não,
não é o Relator. O Relator nada tem a ver com
isso. ~ quem requereu os destaques. O Relator
ainda não se pronunciou.

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA - Perdoe
me V, Ex" Não tenho malícia alguma ao dizer
isso. E o que se está discutindo. Há um grupo,
aqui, até numeroso, que acha que deve haver
censura individual e ministro. Há um grupo gran
de pensando assim, e isso deve ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
ao ilustre Constituinte Bonifácio de Andrada que
leia para a Presidência o texto.

O SR. CONSTITmNTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, temos em mãos, enca
minhados pela Mesa. dois documentos. No pri
meiro, está todo o texto do parecer do ilustre
Relator; no outro, que veio depois, e é menor,
está dito pelo Relator;

"Apresento submenda, com base nas se
guintes emendas: 1.083, 840, 839, 1.084,
837, do Constituinte José Fogaça; 803, 805,
do Constituinte César Cals Neto; e 525, do
Constituinte José Jorge."
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No primeiro documento, a questão da moção
coletiva, da moção plural ou da moção individual
consta de determinados artigos, que, no segundo
documento, passaram a ser o art. 43:

Art. 43. Decorridos os seis meses da
apresentação do Plano de Governo, poderá
a Câmara dos Deputados, por inicativa de,
no mínimo, 1/3 (um terço) e pelo voto da
maioria dos seus membros, aprovar moção
de desconfiança individual, plural, ou cole
tiva, conforme se dirija - respectivamente
- a um determinado Ministro, a mais de
um ou ao Conselho de Ministros como um
todo, incluído o Primeiro-Ministro.

§ 1c A moção reprobatóna e a moção
de desconfiança coletiva implicam a exone
ração do Primeiro-Ministro e demais inte
grantes do Conselho de Ministros; a moção
de desconfiança individual ou plural deter
mina a exoneração do ministro ou ministros
por ela atingidos.

§ 2° A moção reprobatória ou de des
confiança deve ser apreciada 48 (quarenta
e oito) horas após sua apresentação, não po
dendo a discussão ultrapassar 3 (três) dias.

§ 3° A moção de desconfiança, quando
dirigida ao Primeiro-Ministro, estende-se aos
demais integrantes do Conselho; quando di
rigida a determinado Ministro de Estado, que
não seja o Primeiro-Ministro, não importa
exoneração dos demais."

No art. 45, do segundo documento, temos:

"Art. 45. No caso de moção reprobató
ria e de desconfiança coletiva, deverá o Presi
dente da República, dentro de 10 (dez) dias,
proceder ao disposto no enunciado do art.
14 desta Constituição, em seu parágrafo pri
meiro."

Neste caso, consta a palavra "coletiva".
Finalmente, o art. 47 tem, em seu enunciado,

"a moção de desconfiança coletiva", e o parágrafo
único desse mesmo artigo também trata da mo
ção plural e individual.

"Art. 47. A moção de desconfiança cole
tiva e a moção reprobatória não produzirão
efeitos até a posse do novo Primeiro-Ministro
e dos demais integrantes do Conselho de
Ministros, devendo o ato de exoneração ser
assinado no mesmo dia.

Parágrafo único. No caso de moção de
desconfiança individual ou plural, o ato de
exoneração só entrará em vigor quando esti
verem nomeados - o que deverá ocorrer
no prazo máximo de 10 (dez) dias - o subs
tituto ou substitutos, aos quais não caberá
indêntica moção nos seis meses posteriores
à data da posse."

São estas as matérias que contêm o ponto de
debate, o ângulo de divergência, em certos aspec
tos, dos Srs. Constituintes. Proponho a V. Ex',
para ficar o assunto bem claro, que coloque a
matéria em votação em termos da moção de des
confiança plural e individual. Se o Plenário da
Comissão aprovar o destaque para rejeição das
palavras "moção plural e individual" essas mo-

ções serão retiradas do texto aprovado pela Co
missão. Esta, no meu entender, a melhor maneira
de se votar a matéria, uma vez que V. Ex" decida
colocá-Ia a votos.

É a questão de ordem, que apresento em res
posta ao pedido de V. Ex", resguardando-me o
direito de usar da palvra quando estiver em vota
ção a matéria, se assim decidir V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Jorge Hage.

o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, a exposição do nobre Constituinte Bo
nifácio de Andrada põe os fatos às claras, ou seja,
nosso primeiro requisito está atendido, e não pela
forma sub-reptícía, não como as coisas estavam
sendo - não por culpa de V. Ex" - postas em
votação. Todos - Constituinte, público e impren
sa - estão sabendo o que ia ser votado. Na verda
de, a intenção é excluir as moções individual e
plural para impedir que o Congresso possa, efeti
vamente, funcionar como um sistema parlamen
tarista decente, podendo expedir moções de des
confiança para determinados Ministros, sem pre
cisar derrubar o govemo; ou condenar um Minis
tro corrupto - que, sabemos, existe hoje no Go
verno Samey, por exemplo - sem precisar derru
bar o governo Sarney por isso; vou apresentar
moção contra Ministros militares.

A outra parte da questão, Sr. Presidente, ainda
está por ser resolvida. É a questão processual
de conceder-se preferência a isso, que não é uma
das emendas incialmente postas no requerimen
to, mas artigos que não são do substitutivo e tam
pouco do que o nosso Relator chamou de "articu
lado", mas da terceira "coisa" que chegou às nos
sas mãos, na base em que estão sendo encami
nhadas as questões, de forma inteiramente inade
quada para matéria de tal seriedade, que é esse
papelzinho, onde havia sido escrita a palavra
"acordo" e esta foi rasurada.

Assim, preocupa-me a primeira parte da ques
tão, a concessão da preferência. Quanto à clareza
do conteúdo, o nobre Constituinte Bonifácio de
Andrada já nos esclareceu.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Agassiz Al
meida, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, Sr. Relator, para contraditar o
Constitunte Bonifácio de Andrada com relação
à moção coletiva.

Quando abraçamos o Congresso nesta legisla
tura, para cumprir o dever constitucional de elabo
rar uma Constituição para o Brasil de hoje e de
amanhã, pensamos num parlamentarismo que
viesse fortalecer este Poder, tão desfigurado du
rante tantos anos - por que não dizer?-, tantas
décadas, por um presidencialismo que nos atro
fiou,que nos malbaratou, que fez opereta durante
todo esse tempo.

Quando o ilustre Constituinte Bonifácio de An
drada e outros colegas, por medo ou temor da
estrutura militar do País, procuram a solução da
moção coletiva, enfatizo aos meus companheiros
de Assembléia que não podemos admitir que a
estrutura parlamentarista seja desfigurada através
de uma formulação para agradar ao setor militar
deste país.

Sr. Presidente, Sr. Relator, mantenho a posição
de que as moções deverão ser individuais, parciais
e coletivas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, antes de passar a palavra para enca
minhamento da votação, deseja informar ao Ple
nário que após a votação da matéria - e voltarei
a V. Ex", Constituinte Jorge Hage - estão desta
cadas em nossa preferência as Emendas e peço
que corrijam a Presidência, se for o caso, de nvs
103, 1.065,890, 1.106...

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE-A par
tir da de n° 890 não consta da lista que recebi,
por exemplo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Informo
a V. Ex"que tenho uma lista em mão...

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Esse
é o problema, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, solicitei a palavra para
uma questão de ordem, pois preciso de um escla
recimento da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Estou
informando ao Plenário sobre as emendas que
foram objeto de preferência.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, quero saber, para meu
esclarecimento, para formar meu juízo, se a folha
de papel que o Constituinte Jorge Hage está exi
bindo é da Mesa ou de algum Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência está lendo o documento que tem em mão.
Prossigo: "1.106, 1.093,265,266,267,270,752".

Por outro lado, esta Mesa deseja reformular a
colocação da matéria em votação nos termos
apresentados pelo ilustre Constituinte Bonifácio
de Andrada e como - tenho certeza - é do
interesse do ilustre Constituinte Jorge Hage.

Para encaminhar em sentido contrário, tem a
palavra o Constituinte Henrique Córdova. V. Ex"
dispõe de três minutos. Peço a V.Ex"que, como
é sua característica, respeite o prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estamos nes
ta comissão gerando um sistema de governo para
o Brasil do futuro. Aprovada a presente emenda,
temo que o nascituro seja uma teratologia. Pelo
sistema que estamos votando, o Presidente da
República é eleito diretamente pela maioria abso
luta dos eleitores ...

(O Presidente faz soar a campanhia.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Há um
orador com a palavra. A Presidência solicita a
atenção dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSmUlNTE HENRIQUECÓRDOVA
- ... O Presidente da República é o comandante
supremo das Forças Armadas; ao Presidente da
República fica deferida a competência de nomear
os altos comandantes militares; às suas cornpe
tências agregam-se inclusive, a de, quando o Con
gresso Nacional pretender operar modificações
no sistema de governo, determinar que se faça
o plebiscito, o referendum popular; ao Presidente
da República cabe aprovar os programas de go
verno, aprovar o orçamento, presidir o Conselho,



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sábado 8 37

da República e nomear dois dos seus.membros;
ao Presidente di! República cabe destituir o Pri
meiro-Ministro e o Ministério;_ao Presidente da
República cabe ainda a competência de, quando
entender, ouvido o Conselho da República, em
caso de disfunção na administração e em caso
de disfunção nas instituições democráticas, dis
solver o Congresso.

Agora se quer que a moção de censura recaia
apenas sobre o gabinete coletivamente. Isso é
equiparar a moção de censura ao lmpeachment,
que é um canhão equiparado a uma peça de
museu, que nunca funcionou e que, se funcionar,
explodirá.

Ora, Sr. Presidente, pode-se dar qualquer deno
minação a esse sistema de governo, menos a
de sistema parlamentar de governo. Ele estará,
sim, erigindo na pessoa do Presidente da Repú
blica um monarca com poderes absolutos, que
só difere dos absolutistas do passado porque o
seu mandato, por enquanto, é temporário. E te
mos o receio de que, daqui a pouco, também
se perpetue a permanência desta figura na chefia
do Executivo.

Por isso, voto contra. É indispensável o voto
de censura individual e plural.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr
Presidente, pela ordem. Sou o autor do destaque.
Ouvi críticas que não me parecem justas. Não
quero encaminhar a favor porque já solicitei ao
eminente Constituinte Bonifácio de Andrada que
o faça. Mas pediria a V.Ex' compreensão no sen
tido de me permitir responder às críticas aqui
colocadas, que considero injustas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Bonifácio de An
drada e, com o consentimento do Plenário, conce
derei a palavra a V.Ex" oportunamente.

Tem a palavra para falr a favor o Constituinte
Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - V.
Ex" vai perguntar ao Plenário se pode conceder
me a palavra?

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Bonífácro
de Andrada. A Presidência tem cumprido o Regi
mento, com a ajuda do Constituinte Bocayuva
Cunha

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, quero dizer que se enganam 05 dois
oradores. Talvez não tenham lido nem acompa
nhado a Constttuíção inglesa. No parlamentaris
mo inglês e alemão, vão encontrar exatamente
o que estou apresentando aqui.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, para encaminhar a favor, ao Cons
tituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, estamos debatendo um
tema de alta importância, porque diz respeito à
introdução do regime de governo parlamentarista
entre nós. Compreendo o meu querido amigo
Constituinte Agassiz Almeida e meu nobre com
panheiro e amigo Constituinte Henrique Córdova,
quando defendem o direito de o Parlamento In

vestir contra um, dOIS ou três Ministros de Estado
Mas temos que ver o problema dentro do enfoque

global da realidade brasileira e do funcionamento
do Parlamento.

Como disse muito bem o Constituinte Jorge
Leite, o Parlamento inglês não conhece e nunca
conheceu a moção de censura contra um Minis
tro. Da mesma forma o Parlamento alemão, e
também a tradição brasileira No Império, tivemos
o parlamentarismo, e a moção de censura indivi
dual ou plural não consta dos Anais do Império.

A verdade é que o Congresso tem que ser forte,
como Poder, para derrubar o governo. Mas o go
verno tem que ser forte para ter eficiência adminis
trativa. Não podemos criar um parlamentarismo
que nos leve a crises. Temos que criar um parla
mentarismo onde o Poder Legislativo possa, de
fato, derrubar um governo que não tem o apoio
da opinião pública ~ tampouco dos parlamen
tares. Não devemos possibilitar a criação de crises
no governo para Impedi-lode trabalhar. Ora, se
dentro da equipe governamental um Ministro não
está tendo uma atitude digna, se um Ministro é
corrupto, como foi referido, cumpre a nós todos
investir contra o Primeiro-MInistro para que ele
não tenha na sua equipe um elemento que traga
dificuldades e, sobretudo, manche a ação gover
namental.

Sr. Presidente, para a parlamentarização que
estamos inicando neste País, saindo desse trágico
autoritarismo presidencialista, acho que constar
dos nossos ,dispositivos constitucionais apenas a
moção coletiva contra o governo é o caminho
mais certo para conseguirmos um parlamenta
rismo estável, um parlamentarismo de rendimen
to governamental, um parlamentansmo que, en
fim, possa afirnar-se com a realidade e com a
peculiaridade do País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, usando da liberalidade que - espero
- mereça a compreensão do Plenário, concede
a palavra ao ilustre Relator Egído Ferreira Uma
e, logo em seguida, para bem da justiça, ao autor
da proposta, Constituinte Jorge Leite.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, não é possível. V.Ex' está violando
o Regimento. Que o Constituinte Egídio Ferreira
Uma fale é admissível mas não que fale o Consti
tuinte Jorge Leite, autor da emenda, pois ela já
fOI defendida pelo Constituinte Bonifáclo de An
drada.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Te
nho certeza de que conto com a compreensão
de V.Ex", para encaminhar contra o Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, esta é uma das
questões mais delicadas e mais conflitantes desta
Constituinte. Quem me conhece, quem acompa
nhou a minha história, sabe que estou muito à
vontade para analisar o tema sobre o qual vamos
decidir agora.

No sistema parlamentar existem três tipos de
censura ou de desconfiança, como queiram cha
mar; a moção de censura individual a moção de
censura plural e a moção de censura coletiva.
Cada país, de acordo com suas condições, com
as contradições do seu processo, quando adota
o sistema parlamentarista, recorre a uma dessas
nuanças dos sistemas de gabinete.

Não tenho nenhum preconceito, nenhum ran
ço em relação aos militares. Fui cassado, nunca

prestei vassalagem ào regime autoritário, nunca
deixei de fazer pronunciamentos duros e graves
nos momentos em que achava que era impor
tante fazê-los, porque tinha um alcance e um sen
tido político. Por isso mesmo, nesta hora, estou
à vontade para trazer a este Plenário a visão ama
durecida e clara que tenho a respeito deste pro
blema.

A história marca, em nosso País a presença
condicionante, tutelar e avassaladora dos militares
com relação à ordem estatal, condição esta que
espero que o processo venha a afastar, porque
acredito que os militares tenderão a assumir uma
postura democrática, uma postura em defesa de
uma democracia plena, com todos os seus riscos,
próprios da democracia onde se administram os
conflitos. Mas estou absolutamente convencido
de que não podemos adotar, neste momento,
nem a moção individual nem a moção plural.
O caminho correto nesta hora é a moção coletiva.
Não significa uma capitulação, não significa uma
concessão, mas o reconhecimento, a análise, a
consciência do processo histórico brasileiro e do
momento que estamos vivendo.

, Quando um companheiro meu citou nesta Ca
sa o exemplo de outros países, ele o fez de ma
neira precisa e honesta. A Alemanha, ao elaborar
a sua Constituição, que entrou em vigor em 1949,
adotou o sistema parlamentarista e, depois de
quase 40 anos somente por duas vezes o Parla
mento foi dissolvido. E a Alemanha somente ado
tou a moção coletiva de desconfiança, a censura
coletiva. Por que recorrer agora, quando estamos
estruturando o nosso sistema de governo, a uma
moção ideal, num momento que não é próprio
para fazê-lo? Na evolução do nosso processo, se
isso se tomar preciso e oportuno, nós o faremos.

A moção individual e a moção plural têm uma
inconveniência, sobretudo uma democracia nas
cente, num País com desníveis e com tensões
como o nosso. Se a Câmara se ergue, levanta-se
contra o Ministro, cria uma crise contra todo o
Ministério e contra o Governo, por causa da insta
bilidade, da falta de maturidade, da adolescência
em que se encontra o processo político brasileiro.

A moção coletiva tende, nessa hora, de maneira
precisa e correta, ao sistema que estamos ímplan
tando. Se um Ministro cai em desonra, se um
Ministro afeta o interesse Público, esse Ministro
afeta todo o gabinete e a Câmara piderá, em virtu
de da conduta desse Ministro, seja ele civil, seja
ele militar, votar uma moção de censura contra
o gabinete. É este o gatilho, que é a expressão
da moda, próprio, preciso para o parlamentarismo
brasileiro que estamos implantando nesta hora.
E para provar que não estou apenas soltando
palavras, vou ler o texto da Constituição Alemã,
em tradução feita pelo próprio Departamento de
Imprensa e Informação do Govervo Federal da
Alemanha, onde se estabelece:

"Afunção de Chanceler ou de Ministro Fe
deral (Ministro individual) termina, em qual
quer caso, com a constituição de um novo
Parlamento. O cargo de Ministro Federal ces
sa também com o termo do cargo do Chan
celer Federal, por qualquer outra razão."

Não há em nenhum outro dispositivo desta
Constituição a instituição de censura individual
ou da censura plural.
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o momento brasileiro - e o digo limpa e cora
josamente, assumindo as minhas palavras - so
mente comporta, de maneira adequada e precisa
a moção de censura coletiva. Afirmo, isto com
a consciência tranquila, na certeza de que estou
honrando o meu passado de homem que não
tem receios, que nunca temeu, que nunca deixou
de dizer o que sente e o que pensa, embora tenha
o equilíbrio e a maturidade de dizê-lo nas horas
próprias.

Eram estas as minhas palavras. Voto pela mo
ção coletiva com a consciência tranqüila e certo
de que estou fazendo o mais correto para o País,
o mais necessário para a evolução da democracia
brasileira, o indispensável para que se edifique
a democracia neste País. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem, para para
benizar o nobre Relator, Constituinte Egídio Fer
reira Uma, que teve uma grande visão política
e alcançou o nosso objetivo. Tanto quanto S. Ex'
não tenho razões para apoiar, em qualquer senti
do, a área militar.Apenas me preocupei, Sr. Presi
dente, em fazer aquilo que disse o ilustre Relator,
que é exatamente o que pensamos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Sua
declaração será registrada.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Viana, pela ordem.

O SR.CONSTITUINTE LUIZ VIANA-Sr. Presi
dente, estou muito constrangido no momento.
Estou constrangido pelo real apreço que tenho
pelo nosso Relator. Tudo o que ele disse do seu
passado, do seu presente, da sua coragem, do
seu patriotismo, eu subscrevo. Mas S. Ex"traçou
o perfil de um Brasil que vejo há 50 anos.

Há 50 anos ouço dizer que o Brasil não pode
ser uma democracia, que o Brasil não pode ter
parlamentarismo, que o fazer isso (palmas), não
pode fazer aquilo, que o Brasil não está preparado
sequer para ter eleições. É algo que se ouve a
toda hora. Já se perguntou em tempos idos: como
comparar o voto de um general com o voto de

.uma lavadeira? Não pode. Então, a democracia
é algo errado? A conseqüencía é que, sempre
que nos encaminhamos para procurar uma aber
tura no sentido democrático, vêm esses fantas
mas, como os que estão agora criados: se fizer
mos isso, vem uma hecatombe. (muito bem! Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Nobre
Senador e Constituinte, com todo o respeito que
me merece V. Ex", peço que formule a questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Não te
nho questão de ordem nenhuma a formular, te
nho uma questão cívica. (Muito bem.) (palmas.)
É uma questão parlamentarista, é uma questão
do Brasil.Não tenho questão de ordem nenhuma.
Devo dizer honestamente a V.Ex" que raramente
tenho falado nesta Comissão. Não quero abusar
da paciência dos Srs. Constituintes, sei que é tar
de.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - AMesa
é testemunha disso.

o SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Agra
deço a V.Ex'a generosidade e a liberalidade com
que se dispõe a me ouvir mais alguns minutos.

Masa verdade, Sr. Presidente, é que precisamos
fazer um parlamentarismo sério. Leu-se sobre o
parlamentansmo na Alemanha. Por que não se
leu também o capítulo que trata do Presidente
da República? O que é o Presidente da República
da Alemanha? Vejam se é o que estã aqui! Queria
que V.Ex"lesse, pois é inteiramente diferente.

O SR. REU\TOR (Egídio Ferreira Lima) - Dou
a V.Ex' a Constituição da Alemanha.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Não.
V. Ex" sabe que é diferente. O Presidente que
estamos criando aqui é um, e o presidente que
existe na Alemanha é outro. É por isso que lá
não há moção de censura individual, mas há o
parlamentarismo. Se houvesse neste País parla
mentarismo como há na Alemanha, eu aceitaria
que não houvesse a censura individual e, sim,
a censura coletiva, apenas. Mas, como estamos
criando um Presidente da República que vai no
mear praticamente o Ministro que quiser e não
poderemos fazer nada (muito bem!), seja esse
Ministro um corrupto, um ladrão, um violento,
um arbitrário, ficará sempre esse fantasma. Se
fizermos algo, a República cai, a democracia cai
e, como V.Ex'mesmo disse, os militares tomarão
conta do poder. Não creio, mas se os militares
quiserem tomar conta, que tomem e não façamos
nada. Mas se vamos fazer uma democracia, se
vamos adotar um regime parlamentar, temos que
fazê-lo corajosamente (muito bem!), sem esses
fantasmas colocados propositadamente para im
pedir que o Brasil seja a democracia que deve
ser que queremos, que VaI ser a democracia da
nova Constituição.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Antes
de conceder a palavra ao nobre Constituinte Jorge
Hage, concederei a palavra ao ilustre Constituinte
Eduardo Bonfim, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOBONFIM
Sr. Presidente, todos ouvimos, em silêncio, uma
lição do Constituinte LuizViana, não só pelo que
S. Ex"representa na história da política brasileira,
mas também pela sua própria experiência. Foi
uma lição de civismo e de alerta à consciência
esta comissão temática.

Sr. Presidente, é inadmissível que nesta Assem
bléia Nacional Constituinte, que surgiu da luta
do povo brasileiro na campanha pelas diretas,
contra o militarismo, da luta do povo brasileiro
no Colégio Eleitoral para derrubar o candidato
à Presidência da República do regime militar,seg
mentos que estiveram com o povo na luta pela
democracia traiam esse mesmo povo e as prerro
gativas do Congresso Nacional.

Os pretextos não convencem sequer um retar
dado mental: O Congresso Nacional deveria abrir
mão de suas prerrogativas, dentro do espírito do
sistema parlamentarista, para, capitulando favore
cer desavergonhadamente, os militares, como se
a Nação brasileira pudesse, mais uma vez, frus
trar-se, envergonhar-se, como o que aconteceu
na Subcomissão que trata das Forças Armadas,
quando alguns Constituintes, de joelhos, pergun
tavam aos assessores militares como votariam,
abdicando e abrindo mão publicamente das prer
rogativas que o povo lhes conferiu.

Temos que assegurar, Sr. Presidente, Sr. Rela
tor, Srs. Constituintes, a nossa honra e a nossa
dignidade, votando pelas prerrogativas do Con
gresso Nacional, pelo direito, pelo dever acima
de tudo, da moção de desconfiança, da moção
individual, plural e coletiva.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Jorge
Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, quero solicitar um esclarecimento,
porque estou agora absolutamente confuso e per
plexo. Vinha entendendo a posição do meu que
rido amigo e nobre Relator Egídio Ferreira Uma,
em todos os documentos de S. Ex", desde o pri
meiro substitutivo, o articulado e o adendo, como
defensor da moção individual e plural. E até o
momento em que esta discussão se instalou tam
bém entendia que era a posição do ilustre Relator.
Isto até cerca das 23h40min. Daí para cá, algo
se passou que me escapou e estou ansioso para
entender o que é, até para acompanhar, se for
o caso, o nobre Relator, como tenho procurado
fazer. Agora estou perdido. S. Ex", no meu enten
der, havia recusado as propostas que retiravam
a moção individual há poucos minutos.

O SR. REU\TOR (Egídio Ferreira Lima) - V.
Ex'quer que lhe diga claramente?

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Que
ro. Confio tanto em V. Ex" que quero entender
as suas razões - quem sabe? - até para acom
panhá-lo. É uma questão de espírito público.

O SR. REU\TOR (Egídio Ferreira Lima) - No
bre Constituinte Jorge Hage, desde que fui indica
do Relator desta Comissão, deixei de transmitir
à imprensa a minha palavra a respeito de temas
de que iríamos tratar aqui. Quando recebi os pare
ceres das Subcomissões, preservei o que a Sub
comissão do Poder Executivo e a Comissão da
Organização dos Poderes e Sistema de Governo
decidiram a respeito da moção de censura cole
tiva. Estava a refletir, a pensar sobre qual seria
a melhor solução para o momento. Não é verdade
que "quem sabe faz a hora"; a verdade é que
quem sabe detecta o momento.

Não é incoerente o político que, diante da não
conquista que buscava, pára, fica estagnado. O
exemplo do Colégio Eleitoral é frisante. Compa
nheiros nossos assinaram documentos dizendo
que não iriam ao Colégio Eleitoral- era o grupo
só-diretas. Naquela época, talvez nesta Casa não
houvesse ninguém mais aguerrido do que o De
putado Egídio Ferreira Uma, ferino contra o ex
Presidente Tancredo Neves, lutando até o último
momento pelas diretas, mas nunca assinando o
documento. E disse ao jornal Folha de S. Paulo,
em maio de 1984, que o político não antecipa
um ato que vai ficar para um mês, dez meses
ou um ano depois. Por quê? Ouço tantos homens
que se dizem de esquerda falar na dialética, na
contradição do processo e não se apercebendo
do que seja a dialética ou a contradição do pro
cesso senão em termos teóricos; não vivem essa
dialética. Um comportamento desta ordem, de
quem reflete, de quem acompanhou o processo,
não é incoerente; é um comportamento de quem
está administrando contradições.
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Ninguém conversou comigo a esse respeito.
Esta decisão foi solitária. Sequer o Presidente
Ulysses Guimarães, o Líder Mário Covas, o Líder
LuizHenrique, o Líder Fernando Henrique Cardo
so perguntaram-me, em sua casa, que mandato
iria conferir ao Presidente. Nenhum deles pergun
tou-me o que iria fazer com relação à questão
da censura, se seria individual, plural ou coletiva.
Aguardava este momento, e confesso que há um
mês não sabia qual seria a melhor decisão.

Não tenho dogmas em políticas, só em religião,
e os examino com cuidado. (Muito bem!) Não
sou homem de idéias fixas, Se V. Ex" conheceu
este Relator na adolescência e se a vida permitir
que continue a ser seu amigo pelos anos à frente,
vai entender as suas surpresas, as suas atitudes.
Não são incoerentes, mas de um homem que
viveconstantemente angustiado e tenso, a acom
panhar o processo histórico e a buscar o que
entende ser a melhor solução. Tenho defeitos,
estou sujeito a erros, tenho virtudes e misérias,
como todo ser humano, mas não se decepcione,
Constituinte Luiz Viana. Esta atitude tomada por
mim é muito mais corajosa do que se tivesse
ficado,calado e tivesse votado pela censura indivi
dual, plural e coletiva. Se voto pela censura cole
tiYa é porque estou absolutamente certo de que

ê o rneíhor,
Aspalavras de censura do Constituinte LuizVia

na não me tocaram nem feriram o respeito que
tenho por S. Ex"; as suas palavras não me doeram
porque, a esta altura da existência, sou um ho
mem livre,sou senhor dos meus atos, tenho certe
za do que estou fazendo e reconheço de Imediato
quando cometo um erro. Farei isto perante V.
Ex', se daqui a quinze dias, um ano verificar que
cometi um erro nesta hora.

o SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE - Sr.
Presidente, quero registrar apenas o meu respeito
ao Constituinte Egídio Ferreira Lima, a quem con
tinuo a adrmrar, como sempre. Não fora isso,
não teria pedido este depoimento, que, pela sua
importância quero que fique registrado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra as palavras de V. EX"

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Deve
ser algo imensamente grave o que o nobre Rela
tor, com a sua seriedade e a sua experiência,
detectou para tomar esta decisão. É isto que dese
jo que fique registrado. Continuarei a respeitá-lo
da mesma forma.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Agradeço a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria.

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA - Queria
apenas reiterar o que comecei a dizer, ou seja,
que tinha constrangimento...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - V. Ex' tem de assegurar a palavra do
Constituinte que estiver falando.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência vai colocar a matéria em votação, mas
gostaria...

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA - Sr. Presi
dente, fui citado pelo Relator; por isso peço a
palavra.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Amatéria já está muito esclarecida, Sr. Presidente.
Vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência, antes de colocar a matéria em votação,
pede a compreensão do plenário, já que foi nomi
nalmente citado, permite a S. ~, o Constituinte
Luiz Viana, que teça suas últimas considerações
sobre a matéria.

o SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA - O ilustre
Relator dirigiu-se a mim, ressaltando que eu não
me decepcionasse. Quero dizer que não tive nem
terei nenhuma decepção c.om S. Ex', apenas o
que discuti foi a sua visão do problema brasileiro,
foi a maneira com que S. Ex"está vendo a nossa
situação, que é realmente de causar a maior
apreensão.

Saio daqui hoje certo de que S. Ex" sabe de
fatos que não pode e não quer relatar, mas que,
sem dúvida, estão pesando gravemente no futuro
do BrasiL

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência registra as palavras de V. Ex'

Vamos passar à votação da matéria Os srs.
Constituintes que votarem "sim" estarão apro
vando os destaques que pedem a retirada, do
texto apresentado pelo ilustre Relator, das expres
sões "moção individual e plural"; os que votarem
"não" estarão rejeitando os destaques.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTEJAIRO CARNEIRO 
Voto "não", porque entendo que os justos não
devem pagar pelos pecadores.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência registra as palavras de V.Ex'

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Exor
cizando os fantasmas, "não".

(Votação.)

O SR. CONSmUINTE NELSONWEDEKJN
Apesar da estima e respeito que tenho pelo Rela·
tor, o Constituinte Egídio Ferreira Lima, voto
"não".

(Votação.)

O Sr. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência vai anunciar o resultado: votaram sim
38 Srs Constituintes; votaram não 22; total, 60
votos. Estão aprovados os destaques oferecidos
pelo Constituinte Jorge Leite, constantes da prefe
rência que excluem de todo o texto elaborado
pelo Relator as Expressões "moção individual e
plural". . .

Votaram "sim'tos seguintes Srs, Constitumtes:
Albérico Filho, Alexandre Costa, Aloysio Teixeira,
Álvaro Antônio, Bonifácio de Andrada, Carlos Vi
nagre, César Cals Neto, Dalton Canabrava, Egídio
Ferreira Lima, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expe
dito Machado, Francisco Amaral, Genabaldo Cor
reia, HélioManhães, Henrique Eduardo Alves,Hu
go Napoleão, Humberto Souto, Jesualdo Cavalo
cantí, Jorge Leite,José Jorge, Leopoldo Bessone,
Leopoldo Perez, Leur Lomanto, Lúcio A1cAntar4,

Manoel Ribeiro, Maurício Pádua, Michel Temer,
MiroTeixeira, Oscar Corrêa, Paes Landim, Ronaro
Corrêa, Rubem Branquinho, Sílvio Abreu, Victor
Faccioni, Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira e Marluce
Moreira Pinto.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Acíval Gomes, Agassis Almeida, Bocayuva Cunha,
Eduardo Bonfim, FarabuliniJúnior, Henrique Cór-

- dova, Itamar Franco, Jairo Carneiro, Jorge Hage,
José Costa, José Fogaça, Jutahy Júnior, Leite
Chaves, Luiz Viana, Maurício Corrêa, Nelson We
dekín, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul
Ferraz, ViniciusCansação, VivaldoBarbosa e Tito
Costa.

Anunciado o resultado, concedo a palavra ao
nobre Constituinte José Costa, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ COSTA - Não
sei se seria oportuno, dado o adiantado da hora,
mas pediria a V.Ex' que verificasse a conveniência
de propiciar às Lideranças dos vários partidos
uma conversa a respeito das matérias relevantes,
para serem votadas imediatamente. É meia-noite
e vinte, esse entendimento facilitaria a votação.
Talveza suspensão dos trabalhos por 15 minutos,
para propiciar esse entendimento, viesse em be
nefício do bom encaminhamento dos nossos tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Há uma
preferência, nobre Constituinte, e peço vênia a
V. Ex' para que possa concluí-Ia. DepOIS a pro
posta de V.Ex'poderá ser colocada em discussão
e votação.

Concedo a palavra ao Constituinte Jorge Hage,
pela ordem, para falar a respeito da votação.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE - Sr.
Presidente, depois de todo aquele tumulto, aca
bou-se pondo em votação o destaque aos art.
n9s 38, 43, 45, e 47. Tudo bem, eles foram votados.
No entanto, ao proclamar o resultado, V.Ex"co
meteu um ligeiro lapso, dizendo que ficava retira
da a expressão em todo o texto do projeto. Não
é o caso. A expressão foi retirada dos artigos des
tacados de n"S 38, 43, 45, e 47. Só para efeito
de registro, pediria a V.Ex' que fizesse esta peque
na retificação, ou seja, que os destaques não se
referem a todo o texto, mas, sim, a esses quatro
artigos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência anuncia que a votação diz respeito aos
destaques apresentados aos arts. 38, 43, 45 e
47 do texto elaborado pelo ilustre Relator, nos
termos da proposta do Constituinte Jorge Leite.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson
Wedekin, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKIN
Eu gostaria de perguntar à Mesa quantos requeri
mentos de preferência ainda temos para votar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Há ain
da dez emendas para serem apreciadas.

Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Cons
tituinte Jairo Cameiro.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, em complementação à questão
levantada pelo Constituinte Jorge Hage, desejo
que fique consignada e bem registrada a redação
do inicio IV do art. 9" do articulado. O Título é
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"Da Câmara dos Deputados" e o texto é do inciso
IV:

"Aprovar, por maioria absoluta, moção de
censura ao Primeiro-Ministroe a um ou mais
Ministros de Estado."

Esta redação permanece.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência já anunciou o resultado.

O SR. CONSTITUINTE NELSONWEDEKIN
Sr. Presidente, não obtive a informação que soli
citei.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V.Ex'
pergunta: além desses requenmentos de prefe
rência que votamos, quantos ainda há para serem
votados?

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência informa a V.Ex" que há cerca de 100
pedidos de preferência, ainda, para serem vota
dos.

Em apreciação a Emenda n° 103, de autoria
cioConstituinte MiroTeixeira:

"Restabeleça-se a redação do inciso In do
art, 2° do anteprojeto para o inciso III do art,
62 do substitutivo.

Art. 2° .
III - O acesso aos Tribunais de segundo

grau far-se-á por antiguidade e merecimento,
a1temadamente, apurados na última entrân
cia ou, onde houver, no Tribunal de Alçada,
quando se tratar de promoção para o Tribu
nal de Justiça, observadas as alíneas do inci
so 11."

Concedo a palavra a V.Ex'pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, tenho a Emenda rr 34, visando
ao mesmo inciso. Seria possível considerá-las em
conjunto?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência solicita à Secretaria que traga ao seu
conhecimento a emenda de V. Ex' Se for o caso,
ela será colocada em votação juntamente com
estes destaques.

Com a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - O
Constituinte Miro Teixeira informa-me que a
emenda é meramente de redação. Assim sendo,
tenho condições de examiná-Ia na redação final,
como também a outra. Ela não define o mérito
quanto à redação. Posso adotá-la, aperfeiçoá-Ia
ou fazer melhor redação, desde que não se entre
no mérito.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O
Relator concordou?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Quando a emenda é meramente de redação, não
há por que ser discutida, porque não é imper
meável. Quando da redação finalda lei,ela poderá
ser apurada. V. Ex" não tem nenhuma outra inten
ção além da contida no dispositivo; portanto,
aprovo a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O
Relator encaminhou favoravelmente a minha
emenda. (Pausa prolongada.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, no caso, temos duas redações diferen
tes. Aminha é diferente da do Constituinte Vivaldo
Barbosa. Tendo em vista o parecer do Relator,
abro mão do tempo de encaminhamento favorá
vel, inclusive para facilitar o trabalho dos compa
nheiros. Insisto, porém, na votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Mesa indaga se há algum orador inscrito para
falar contra a emenda. (Pausa.)

Em atenção à questão de ordem levantada pelo
Constituinte VivaldoBarbosa, esta Mesa não aco
lhe a inclusão de sua emenda, já que, ainda que
tratando da mesma matéria, tem uma redação
distinta daquela dada pelo Constituinte Miro Tei
xeira

Vamos passar à votação da matéria. Os Srs.
Constituintes que votarem "sim" estarão apro
vando a emenda; os que votarem "não" a estarão
rejeitando.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vota
ram "sim" 55 Srs. Constituintes; votou "não" um
Sr. Constituinte; total, 56 votos. Está aprovada
a Emenda.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassis Almeida, Albérico Filho,
Alexandre Costa, AloysioTeixeira,ÁlvaroAntônio,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Carlos
Vinagre,Cesar Cals Neto, Eduardo Bonfim, Egídio
Ferreira Uma, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expe
dito Machado, Francisco Amaral, Genebaldo Cor
reia, HélioManhães, Henrique Córdova, Henrique
Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Itamar Franco,
Jairo Carneiro, Jesualdo Cavalcanti, Jorge Hage,
Jorge Leite, José Jorge, José Lourenço, Jutahy
Júnior, Leite Chaves, Leopoldo Bessone, Leopol
do Perez, Leur Lomanto, Lúcio Alcântara, Luiz
Viana, Manoel Ribeiro, Maurício Corrêa, Maurício
Pádua, MichelTemer, MiroTeixeira, Nelson Wede
kín, Oscar Corrêa, Paes Landim, Plínio Arruda
Sampaio, Plínio Martins, Raul Feraz, Ronaro Cor
rêa, Rubem Branquinho, Victor Faccioni, Vinícius
Cansanção, Ibsen Pinheiro, Tito Costa, Costa Fer
reira, Marluce Moreira Pinto e Manoel Moreira.

Votou "não" o Sr. Constitumte Vival Barbosa
Em votação a Emenda rr 1.065, de autoria

do Sr. Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Peço a palavra, Sr. Presidente, para
defender a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, qual é a emenda que está em votação?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É a
Emenda nU 1.065, que diz:

"Acrescente-se um parágrafo, passando o
Parágrafo Único a ser o primeiro.

§ 2" Os processos judiciais serão inicia
dos pela audiência preliminar em que as par
tes, segundo o princípio da oralidade,levarão
ao juiz as suas razões e este, no prazo de
48 horas, dará a sentença que, uma vez im
pugnada por qualquer daquelas, dará ao pro
cesso o rito comum previsto no respectivo
Código."

Para encaminhar, tem a palavra o IlustreRelator,
S. Ex' dispõe de três minutos.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a matéria é proces
sual penal, é matéria de legislação ordinária. A
rigor, ela não deveria ser inserida na Constituição.
Com esta motivação, não acolhi a emenda, mas
confesso que fiquei fascinado por ela. Apenas pe
dina ao Constituinte Bonifácio de Andrada, embo
ra não seja regimental, que, em virtude das cir
cunstâncias - temos fendo tanto este Regimento
que isso não faria mal, porque seria para o bem
- me deixasse a liberdade de, na redação final,
em acordo com S. Ex", sem qualquer dano para
a intenção e para o princípio, fazer uma nova
redação.

Temo a exigüidade do prazo e acho que a orali
dade, o processo sumaríssimo, sobretudo em ma
téria penal e em matéria civil ou comercial, do
DireitoPrivado,em questões de valores não muito
relevantes, deve ser instituído, com o julgamento
de imediato - no máximo em uma semana. Acho
que o princípio é salutar.

Se o Sr. Presidente e o Plenário aceitarem a
sugestão, acolherei a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, para defender a emenda, o Constituinte
Bonifácio de Andrada. S. Ex' dispõe de três mi
nutos.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, a Constituição deve ter
dois tipos de normas; primeiro, as normas gerais,
que são próprias de uma Constituição; segundo
normas que se insiram na realidade, sobretudo
naquela área que está enferma, doente. O maior
problema do Poder Judiciário não está nos Tribu
nais, mas no juiz. Mais de 70% da população
é carente de acesso ao Judiciário, não o conse
gue, dadas as dificuldades burocráticas da Justiça
Comum.

Queremos, Sr. Presidente, que esta emenda au
to-aplicável recaia de fato sobre essa realidade
brasileira profundamente enferma: há carência de
acesso aos meios judiciais; há obstáculos para
se chegar ao juiz; há, enfim, esse mecanismo ul
trapassado, burocrático, ibérico, digamos assim,
o que tem de mais atrasado a nossa Justiça e
o nosso processo. Que se vença tudo isso e pos
sam as pessoas conseguir a sentença nos con
flitos sociais em que estão inseridas.

Portanto, Sr. Presidente, esta é uma emenda
destinada a vencer o grande drama judiciário bra
sileiro,que não é da segunda instância, tampouco
dos altos Tribunais, mas sim lá de baixo, onde
precisamos, realmente, introduzir o princípio da
oralidade e acabar com a burocracia dos cartó
rios, acabar com o excesso de papel, acabar com
o excesso de falas, acabar, enfim, com os entraves
que não permitem a ninguém ver, às vezes, o
final de seu processo judicial, porque estes se
arrastam na Justiça por anos, anos e mais anos.

Esta é uma emenda, Sr. Presidente, para aten
der a essas questões e fazerna nossa Constituição
uma inserção realística da vida brasileira. Deste
modo, faço um apelo ao Relator no sentido de
que concorde com o texto da emenda, a fim de
que, posteriormente, na Comissão de Sistema
tização, possamos alterá-lo, sem perder substân
cia. É o apelo que faço a S. Ex", porque estou
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realmente engajado na causa dessa emenda, que
é a acausa dos necessitados e dos mais carentes
de justiça no País.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a concordância do Relator relativamente à pro
posta de V.Ex', parece-nos desnecessária a vota
ção da emenda.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- Peço a votação da emenda, Sr. Presí
dente. Depois, mais adiante, na Comissão de Sis
tematização, talvez possamos estudar uma me
lhor forma para ela.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos,
então, passar à votação da emenda.

Os Srs. Constítumtes que votarem "sim" esta
rão aprovando a emenda; os que voaterm "não"
a estarão rejeitando

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vota
ram "sim" 51 Srs. Constituintes. Está aprovada
a emenda, por unanimidade.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassis Almeida, Albérico Filho,
Alexandre Costa, Aloysio Teixeira, Álvaro Antônio,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Carlos
Vinagre, César Cals Filho, Eduardo Bonfim, Egí
dio Ferreira Lima, Enoc Vieira, Erico Pegoraro,
Expedito Machado, Farabulini Junior, Francisco
Amaral, Genebaldo Correia, Hélio Manhães, Henri
que Córdova, Henrique Eduardo Alves, Hugo Na
poleão, Humberto Souto, Itamar Franco, Jairo
Carneiro, Jesualdo Cavalcanti, Jorge Hage, Jorge
Leite, José Fogaça, José Jorge, Jutahy Junior,
Leite Chaves, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro,
Maurício Corrêa, Michel Temer, MiroTeixeira, Nel
son Wedekin, Oscar Corrêa, Paes Landim, Ronaro
Corrêa, Rubem Branquinho, Silvio Abreu, Victor
Faccioni, Vinicius Cansanção, VIvaldo Barbosa,
Tito Costa, Costa Ferreira, Marluce Pinto, Messias
Goís e Manoel MoreIra.

A Presrdêncía anuncia a votação da Emenda
n° 890, de autoria do ilustre Constituinte Itamar
Franco, que diz:

"Acrescente-se ao art. 10, inciso lll, letra
e, do Substitutivo, as seguintes palavras:

.., e o Presidente do Banco do Brasil".

Concedo, inicialmente, a palavra ao Constítum
te Itamar Franco e logo em seguida, ao Relator.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, estou percebendo certa dificuldade
por parte do nobre Relator, o prezado amigo
Constituinte Egídio Ferreira Lima. O nobre Relator
atribuiu privativamente à Câmara Altaa aprovação
do Presidente do Banco Central. Estamos propon
do emenda, Sr. Presidente, no sentido de que
além do Presidente do Banco Central, a Câmara
Alta aprove também o Presidente do Banco do
Brasil.

Ninguém desconhece a importância do Banco
do Brasil na implementação da ordem econômica
em nosso País. Portanto, se vamos estabelecer
- é o próprio Relator quem o sugere - que
o Senado da República aprove o Presidente do
Banco Central, é necessário que o façamos tam
bém em relação ao Presidente do Banco do Brasil.
Por que, Sr. Presidente? Porque poderia, amanhã,
haver qualquer manobra de esvaziamento do
Banco Central, já que seu Presidente teria de ser

aprovado pelo Senado da República. Por esta ra
zão, justifica-se a adoção deste acréscimo, mais
do que importante, da aprovação, pelo Senado
da República, do Presidente do Banco do Brasil.

Nobre Relator, no documento que V.Ex' distri
buiu a todos nós, talvez por falha datilográfica,
não constou, no art. 10, a aprovação pela Câmara
Alta do Presidente do Banco Central. Mas consta
das atribuições do Presidente da República que,
quando nomear o Presidente do Banco Central,
terá que ter a aprovação do Senado Federal. É
apenas a observação que apresento a V.Ex',com
muito respeito.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - V.
Ex' tem razão e acolho tanto a emenda que inclui
o Banco do Brasil, como a advertência no sentido
de fazer a correção, quando o Banco Central foi
excluído do ...

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Do art. 10.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - ...do
art. 10.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tendo
o ilustre Relator acolhido a proposta do ilustre
Constituinte Itamar Franco, indago a V. Ex' se
ainda mantém o pedido de destaque para a vota
ção da sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, infelizmente nós temos que proce
der à votação, porque este destaque é da maior
importância.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação. Os Srs. Constituintes que vota
rem "sim" estarão aprovando a emenda; os que
votarem "não" a estarão rejertando.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vota
ram "sim" 56 Srs. Constituintes. Está aprovada
por unanimidade a emenda do ilustre Constituinte
Itamar Franco.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
AcivaI Gomes, Agassiz Almeida, Albérico Filho,
Alexandre Costa, Aloysio Teixeira, Álvaro Antônio,
Bocayuva Cunha, Bomfácio de Andrada, Carlos
Vinagre, Cesar Cals Neto, Eduardo Bonfim, Egídio
Ferreira Lima, Enoc VIeira,Erico Pegaroro, Expe
dito Machado, Farabulini Júnior, Francisco Ama
ral, Genebaldo Correia, Henrique Córdova, Henri
que Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Humberto
Souto, Itamar Franco, Jairo Carneiro, Jorge Hage,
Jorge Leite, José Costa, José Fogaça, José Jorge,
Jutahy Júnior, Leite Chaves, Leopoldo Perez, Leur
Lomanto, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro, Mau
rício Corrêa, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson
Wedekin, Nilso Sguarezi, Oscar Corrêa, Osvaldo
Macedo, Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio, Plí
nio Martins, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Rubem
Branquinho, SilvioAbreu, Victor Faccioni, Vinícius
Cansanção, Vivaldo Barbosa, Ibsen Pinheiro, Tito
Costa, Costa Ferreira, Marluce PInto e Manoel Mo·
reira.

Em votação a Emenda n° 1.106, de autoria
do ilustre Constituinte Victor Faccioni:

"Acrescente-se, ao art. 52 do Substitutivo
do Relator da Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Governo, o seguinte
parágrafo único.

Art. 52 .
Parágrafo único. O Conselho de Ministros

decide por maioria absoluta de votos e, em
caso de empate, preponderará o voto do Pre
sidente."

Para encaminhar a votação, dou a palavra ao
ilustre Relator. (Pausa.) Tem a palavra, em nome
do Relator, o ilustre Constituinte Victor Faccioni,
que falará pelo prazo de três minutos, favoravel
mente à proposta.

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI
Agradeço, antes de mais nada, ao nobre Relator
a delegação que me concede e, simultaneamente,
também a sua manifestação favorável à emenda,
que não foi anteriormente acolhida por um lapso.

Evidentemente, o acúmulo de trabalho a que
se submeteu o nobre Relator Egídio Ferreira Lima
já foi exaltado, destacado e considerado, mas tal
vez não será demais fazê-lo mais uma vez. Há
que se decidir ou há que se estabelecer qual a
forma que será adotada para deliberação por par
te do Conselho de Ministros: o Conselho de Minis
tros é pura e simplesmente subordinado ao Presi
dente do Conselho, que é o Primeiro-Ministro,
ou o Primeiro-Ministro deliberará conjuntamente.

Então, estabeleço na emenda que o Conselho
de Ministros delibere por maioria absoluta e, em
caso de empate, prevalecerá, evidentemente o vo
to de minerva do presidente do Conselho de Mi
nistros.

Creio que não há necessidade de maior justifi
cação. Que possamos acolher a manifestação fa
vorável dos nobres Constituintes.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, desejo apenas obter um esclareci
mento.

Consultaria o Constituinte Victor Faccioni se
não seria conveniente, para tomar mais clara a
redação, dizer "presidente do Conselho".

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI
De minha parte, se o Relator acolher, não há ínco
veniente. (Pausa)

É acolhida pelo Relator. Muito obrigado.

O SI<. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Indago
ao autor da proposta se mantém o pedido de
destaque ou se diante da sua exposição e da pala
vra do ilustre Relator, dele desiste.

O SR. CONSmUlNTE VICTOR FACCIONI
Acolho a sugestão do Constituinte Jorge Hage,
juntamente com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex'
retira o destaque ou mantém, para efeito de vota
ção do Plenário?

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI
Vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria.

Os Srs. Constituintes que votarem "sim" apro
varão a emenda; os que votarem "não" a rejei
tarão.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vota
ram "sim", aprovando a emenda por unidade,
53 Srs. Constituintes.
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Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassis Almeida, Albérico Filho,
Alexandre Costa, AloysioTeixeira,ÁlvaroAntônio;
Bonifácio de Andrada, Carlos Vinagre, Cesar Cals
Neto, Eduardo Bonfim, Egídio Ferreira Lima,
Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Francisco Amaral,
Genebaldo Correia, HélioManhães, Henrique Cór
dova, Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão,
Itamar Franco, Jairo Carneiro, Jorge Hage, Jorge
Leite, José Costa, José Fogaça, José Jorge, Ju
thay Júnior, Leite Chaves, Leopoldo Perez, Leur
Lomanto, Lúcio Alcântara, LuizViana,Manoel Ri
beiro, Maurício Corrêa, Michel Temer, Miro Tei
xeira, Nelson Wedekin, NilsoSguarezi, Oscar Cor
rêa, Osvaldo Macedo, Paes Landim, PlínioMartins,
Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Rubem Branquinho,
SílvioAbreu, VictorFaccioni, Vivaldo Barbosa, Tito
Costa, Costa Ferreira, Marluce Moreira Pinto, Ma
noel Moreira e Vinícius Cansação.

O SR. CONSTITUINTE MAURiCIO CORRÊA
Sr. Presidente peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Quero submeter à digna apreciação de V. Ex'
e desta Comissão o que me parece ser essencial
mente racional a esta hora da madrugada. É ver
dade que o Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte diz que matéria constitucional, os vo
tos têm de ser tomados nominalmente. Mas esta
mos sentindo que, por abarcar algumas matérias
da consensualidade, toma-se perfeitamente dis
ponível que V. Ex' tome o voto de cada um. Evi
dentemente, quando houver divergência, V. Ex'
colherá o voto de cada um.

Este procedimento foi adotado nas Subcomis
sões e vem sendo adotado em outras Comissões.
Parece-me, Sr. Presidente, que não fere a sobe
rania desta Constituinte, e nós teremos, sem dúvi
da alguma, um resultado mais racional e mais
rápido.

Esta é a questão de ordem que submeto à
apreciação de V. Ex', em nome do bom senso
e da racionalidade, sem ferir o nosso Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Regi
mentalmente, esta Presidência não pode proceder
desta maneira, ilustre Constituinte Maurício Cor
rêa, a não ser que qualquer autor da emenda
retire o pedido de destaque. Regimentalmente,
somos obrigados a votar destaque por destaque

O SR. CONsmUINTE MAURíCIO CORRÊA
Gostaria de dizer a V. Ex" que somos soberanos.
Esta é uma questão, como eu disse, racional.
Se houver divergência no encaminhamento da
votação, aí sim, procederemos à votação nominal.

O SR. CONSmUINTEJUTAHYJÚNIOR-Pe
ço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra,pela ordem, o ilustre Constituinte Jutahy
Júnior.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR
Entendo o que o Constituinte Maurício Corrêa
propôs. Tivemos, por exemplo, unanimidade nes
ta última questão. Numa questão não consensual,
perguntar-se-ia antes se há algum Constituinte.

contra. Se houver dois ou três votos, serão anota
dos; os outros serão considerados todos a favor.
Quem quiser verificação a solicitará.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Érico
Pegorado.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
Sr. Presidente, respondendo à questão de ordem
levantada pelo Constituinte Maurício Corrêa, v..
Ex' disse que, se o Constituinte desistisse do des
taque - naturalmente se o Relator aceitasse in
cluir a matéria na redação final - não haveria
votação nominal. Eu entendi assim.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊA
Quando houvesse quase unanimidade em rela
ção à matéria. Daí a minha proposta.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
O Constituinte Maurício Corrêa ainda não com
preendeu qual é a mecânica. Se o Relator con
corda em colocar o texto na redação final, o Cons
tituinte desiste do destaque, e, portanto, não have
ria votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Regi
mentalmente, esta Presidência sente-se impedida
de adotar um outro processo de votação que não
seja o nominal.

Tem a palavra, pela ordem, o ilustre Consti
tuinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, o Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte diz que a votação é nominal. V. Ex'
estã agindo corretamente quando não submete
à deliberação de um plenário menor essa matéria.
A soberania do plenário consagrou este principio,
aprovando a norma que está no Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte. Aliás, é
extremamente perigosa essa idéia de se retirar
a emenda, para o Relator,depois aproveitá-Ia.Este
é um precedente perígosíssírno

V.Ex' talvezaté pudesse racionalizaro processo
de votação, mas deve ficar bem clara a relação
dos Constituintes que votam a favor e os que
votam contra, em obediência ao preceito regi
mental. Acho que V. Ex' fezbem em não submeter
à deliberação da Comissão a proposta do emi
nente Constituinte Maurício Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Peço a palavra para uma questão de
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Constituinte Henrique Eduardo
Alves.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, tenho informação da
Mesa de que existe mais de seiscentos pedidos
de destaque. Estamos verificando que compa
nheiros nossos podem ter individualmente, sete,
oito, dez, ou quinze pedidos de destaque. Se esses
Companheiros fizessem um exame, poderiam se
parar o que fosse essencial nesses pedidos de
destaque e reduzi-los a um, ou a dois, a três.
Diminuiríamos muito esse volume de destaques
a ser votado. Poderia facilitar e apressar o pro
cesso de votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Há
uma proposta minha, Sr. Presidente. Propus a
V. Ex' que suspendesse a sessão por vinte minutos
e consultasse as Lideranças a respeito de um
entendimento sobre as matérias relevantes. Ao
mesmo tempo, estudaríamos uma forma de votar
as matérias consideradas consensuais.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ConstitumteMiroTeixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, quero fazer uma proposta formal. Ti
vemos algumas reaberturas de prazo para a apre
sentação de destaques. O fato pode ter produzido
a apresentação, da parte de companheiros, de
pedidos de destaques que, a esta altura dos acon
tecimentos, já estão prejudicados ou pelo acolhi
mento de emendas, no articulado distribuído pelo
Relator, ou por emendas já votadas, e, ainda, as
discussões podem ter esclarecido os companhei
ros sobre alguns pontos obscuros.

Quero propor que se suspenda a sessão por
dez minutos, para que se revalide o pedido de
destaque. Quem estiver interessado em ter exarní
nado o seu destaque, dirigir-se-áà Mesa e indicará
em que emendas manteriam o pedido de desta
que. Penso que é a maneira mais simples de racio
nalizarmos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência já informou que, iniciando o processo
de preferência já votado, não pode interrompê-lo.

O SR.CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA- Pro
ponho que se faça isso após a notação das prefe
rências, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Gostaria
de concluir votação dos items constantes das pre
ferências e, logo após, faríamos uma interrupção,
para que os Srs. Constituintes tivessem acesso
aos destaques e pudessem, eventualmente, retirá
los, conforme suas conveniências e seus interes
ses, cooperando, com isso, para o bom anda
mento, rapidez e eficiência dos nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Já estamos com mais de oito horas ininterruptas
de trabalho.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -Imagine
V. EX" que o máximo que o Presidente conseguiu
foi levantar duas vezes da cadeira!

O SR. CONSmUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, peço que me permita concluir a
minha questão de ordem. Já estamos com quase
oito horas de trabalho ininterruptos; há cansaço
por parte de quase todos os colegas. Eu consul
taria V. Ex', ouvindo os colegas de plenário, se
seria possível suspender-se a sessão a marcar
outra para as nove horas da manhã. (Muitobem!)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Após
a votação desta preferência, colocarei a proposta
de V. EX" em votação.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, V. Ex' se refere ao fato de não
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poder interromper a votação da preferência? A
qual preferência se refere? Quantas faltam?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Faltam
cinco preferências, com esta qye será agora anun
ciada, que é a que foi solicitada para a Emenda
n° 1.093, de autoria do ilustre Constituinte VIctor
Faccioni.

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Depois da votação dessas cinco preferências V.
Ex' propõe ao Plenário a suspensão da sessão?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Deixo
ao Plenário a proposta de suspensão dos nossos
trabalhos, para amanhã reabrirmos em uma hora
aser evidentemente estabelecida pelos Srs. Cons
tituintes.

A proposta do Constituinte é a seguinte:

"Dê-se ao art. 17, § 2°,a seguinte redação:
As Corrussões Parlamentares de Inquérito,
com poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, serão criadas pela Câ
mara dos Deputados e pelo Senado Federal,
em conjunto ou separadamente, para a apu
ração de fato determinado e por prazo certo,
mediante requerimento de um terço de seus
membros, sendo suas conclusões encami
nhadas ao MinistérioPúblicopara fins de pro
mover a responsabilidade civil ou criminal
dos infratores, se for o caso."

Para encaminhar a proposta, tem a palavra o
ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)- De
lego a palavra ao autor do destaque.

O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Agradeço ao nobre Relator a delegação e, tam
bém, a manifestação favorável.

Na verdade, reproduzo a proposta do próprio
Relator. Acrescentei apenas o seguinte: "sendo
suas conclusões encaminhadas ao Ministério PÚ
blico para fins de promover a responsabilidade
civil ou criminal dos infratores, se for ocaso".

O nobre Relator não percebeu que eu havia
colocado a condição "se for o caso", contestou,
dizendo que não é em todos os casos que as
conclusões devem ir para o Ministério Público.

De maneira que S. Ex' revisou seu parecer e
acolheu a proposta. Quero crer que é pratica
mente consenso pelo que acompanhei dos deba
tes na Comissão e nas Subcomissões, que as
conclusões das Comissões de Inquérito, quando
foro caso, devem ser encaminhadas ao Ministério
Público,para fins de promover a responsabilidade
civil ou criminal dos infratores.

Este é o motivo por que acredito na aprovação
da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
havendo oradores inscritos para falar contra a
emenda, passemos à votação.

Os Srs. Constituintesque votarem "sim" aprova
rão a emeda; os que votarem "não" rejeitarão.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência vai anunciar o resultado da votação:
55 Srs, Constituintes votaram a favor da emenda,
aprovando-a por unanimidade.

Votaram"sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassis Almeida, Albérico Filho,

AlexandreCosta, AloysioTeixeira,ÁlvaroAntônio,
Bonifácio de Andrada, Carlos Vinagre,César Cals
Neto, Eduardo Bonfim, Egídio Ferreira Lima,
Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Farabulini Júnior,
Francisco Amaral, Genebaldo Correia, Hélio Ma
nhães, Henrique Córdova, Henrique Eduardo Al
ves, Hugo Napoleão, Itamar Franco, Jairo Car
neiro, Jorge Hage, Jorge Leite,José Costa, José
Fogaça, José Jorge, Jutahy Júnior, Leite Chaves,
Leopoldo Perez, Leur Lomanto, Lúcio Alcântara,
Luiz Viana, Manoel Ribeiro, Maurício Corrêa, Mi
chel Temer, MiroTeixeira, Nelson Wedekin, Nilso
Sguarezi, Oscar Corrêa, Paes Landim, PlínioArru
da Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Ronaro
Corrêa, Rubem Branquinho, Sílvio Abreu, Victor
Faccioni, Vinícius Cansanção, Vivaldo Barbosa,
Ibsen Pinheiro,Tito Costa, Costa Ferreira, Marluce
MoreiraPinto e Manoel Moreira.

Em votação a Emenda n°265, do IlustreConsti
tuinte PlínioArruda Sampaio. É o seguinte o seu
teor:

"Dar nova redação à Seção li do subs
titutivo:

SEÇÃO 11

Do Supremo Tribunal Federal

Art. 72. O Supremo Tribunal Federal
compõe-se de dezenove Ministros, nomea
dos pelo Presidente da República,sendo onze
vitalíciose oito com mandato de doze anos,
todos bacharéis em direito, há pelo menos
vinte anos, de notório saber jurídico e reputa
ção ilibada.

§ 1° Antes de sua nomeação os Minis
tros serão aprovados pelo Congresso Nacio
nal, submetendo-se a audiência pública de
arguição.

§ 2° Renovar-se-ão os Ministros com
mandato pela metade a cada seis anos, veda
da a recondução.

§ 3° Os Ministros com mandato serão
indicados, quatro pelo Congresso Nacional
e quatro pelo Poder Executivo Federal.

§ 4° Os Ministrosvitalíciosserão indica
dos pelo Presidente da República, reservan
do-se quatro vagas para membros da magis
tratura de carreira.

§ 59 Durante o exercício do mandato, os
Ministros gozarão das garantias e sujeitar
se-ão às vedações próprias da Magistratura,
perdendo o cargo somente por condenação
em crime comum ou de responsabilidade,
e fazendo jus a vencimentos fixados para os
Ministros de Estado.

§ 6° Findo seu mandato, o Ministrofará
jus à aposentadoria correspondente aos ven
cimentos do cargo, vedadas quaisquer acu
mulações.

§ 7° O Supremo Tribunal Federal terá
uma Seção Constitucional e uma Seção Es
pecial, além do Plenário.

§ 8° A Seção Constitucional será com
posta pelos Ministroscom mandato e quatro
dos vitalícios, os quais serão indicados pela
Seção Especial e terão investidura pelo prazo
de seis anos vedada sua recondução.

§ 9° A Seção Especial será composta
pelos Ministrosvitalícios, podendo funcionar
em Turmas.

Art. 73. Compete ao Tribunal Pleno pro
cessar e julgar-originariamente:

a) nos crimes comuns, o Presidente e Vi
ce-Presidente da República, os Deputados,
Senadores, e seus próprios membros;

b) nos crimes comuns e de responsabi
lidade, os Ministros de Estado, ressalvados
os crimes conexos com o do Presidente e
Vice-Presidente da República, os membros
dos Tribunais Federais e de Justiça dos Esta
dos, os Ministros do Tribunal de Contas da
União, os Chefes de Missão Diplomática de
caráter permanente e os Promotores Gerais;

c) os litígiosentre os Estados estrangeiros
ou organismos internacionais e a União, os
Estados, o DistritoFederal e os Territórios;

d) as causas e conflitos entre a União e
os Estados ou Territórios, ou entre uns e
outros, inclusiveos respectivos órgãos da ad
ministração indireta;

e) nos conflitos de jurisdição entre quais
quer Tribunais e entre Tnbunal e Juiz de pri
meiro grau a ele não subordinado ou entre
juízes federais e estaduais;

f) os habeas corpus, quando o coator
for o próprio Tribunal ou qualquer de seus
integrantes, assim como os mandados de
segurança contra atos dos mesmos.

Art. 74. Compete à Seção Constitucio
nal;

l-julgar originariamente e em única ins
tâJ;lcia a representação por inconstituciona
lidade ou para interpretação de lei ou de ato
normativo, a inconstitucionalidade por omis
são, inclusive o pedido de medida cautelar;

li -julgar em recurso-constitucional e em
última instância as causas decididas em úni·
ca ou última instância por outros Tribunais
quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivoou princípiodesta
Constituição;

b) declarar inconstitucionalidade de tra
balho ou lei federal ou julgar válida lei ou
ato de govemo local contestado em face des
ta Constituição.

§ 1e São partes legítimas para propor
ação de inconstitucionalidade o Presidente
da República, as Mesas do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados, das Assembléias
Estaduais e das Câmaras Municipais,os Tri
bunais Superiores e os Tribunais de Justiça,
o Conselho Federal e os Conselhos Seccio
nais da Ordem dos Advogados do Brasil,os
Partidos Políticos devidamente registrados e
os Promotores-Gerais.

§ 2° O Promotor-Geral Federal deverá
ser previamente ouvido nas representações
por inconstitucionalidade.

§ 3° Sendo declarada a inconstituciona
lidade por omissão fixar-se-á prazo para o
Legislativo supri-la;se este não o fizer, o Su
premoTribunal Federal encaminhará projeto
de lei ao Congresso Nacional disciplinando
a matéria.

Art. 75. Compete à Seção Especial:
I - processar e julgar originariamente e

em última instância:

a) a extradição requisitada por Estado es
trangeiro e a homologação das sentenças
estrangeiras;
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b) o "habeas corpus", quando o coator
ou paciente for Tribunal, autoridade ou fun
cionário cujos atos estejam sujeitos direta
mente à sua jurisdição ou quando se tratar
de crime sujeito à mesma jurisdição em úni
ca instância;

c) os mandados de segurança contra atos
do Presidente da República, das Mesas do
Congresso Nacional e do Promotor-Geral Fe
deral, bem como os impetrados pela União
contra atos de govemos estaduais:

d) as revisões criminais e as ações resci
sórias de seus julgados;

e) a execução das sentenças nas causas
de sua competência originária, facultada a
delegação de atos processuais.

ll-julgar em recurso ordinário e em últi
ma instãncia:

a) as causas em que forem partes Estado
estrangeiro ou organismo internacional, de
um lado e, de outro, município ou pessoa
domiciliada ou residente no país;

b) os habeas corpus, os mandados de
segurança e as ações populares, decididos
em última instância pelos Tribunais locais
ou pelo Tribunal Superior.

111- julgar em grau de recurso extraordi
nário e em última instância as causas decidi
das em última instância por outros Tribunais,
quando a decisão recorrida der a tratado ou
lei federal interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Tribunal ou o próprio
Supremo Tribunal Federal."

Concedo a palavra, para encaminhar a votação,
ao Relator da matéria. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte Maurício
Corrêa, para falar em nome do Relator. S. Ex'
dispõe de três rnmutos,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA- Peço
a V. Ex' que me inscreva para debater.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há debates. O Relator pediu preferência para en
caminhar a sua proposta.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA- Sim,
mas não falariam dois Constituintes?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não,
Excelência Um contra, um a favor.Tem a palavra
o Relator, que cedeu a palavra ao Constituinte
MaurícioCorrêa, que, em seu nome, falará contra
a proposta do Constituinte PlínioArruda Sampaio.
Logo em seguida, então, darei a palavra a S. Ex'
pelo prazo de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - O
Constituinte Maurício Corrêa fala como Relator
adhoc?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - S. Ex'
falará contra a emenda, representando, nesta
oportunidade, o Relator Egídio Ferreira Uma.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA-Muito
obrigado pela informação.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -Manten
do o preceito regimental, que é uma característica
também de V.Ex' quando exerce a Presidência.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Per
feito, Presidente.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o nobre Consti
tuinte PlínioArruda Sampaio apresentou, quando
da discussão da matéira na Subcomissão do Po
der Judiciário e do MinistérioPúblico, uma alter
nativa entre a criação da Corte Constitucional,
a manutenção do Supremo Tribunal Federal e
a criação, no Supremo Tribunal Federal, de mais
uma Câmara, que seria dedicada exclusivamente
ao exame das questões constitucionais. Ele criava
uma Câmara Constitucional e uma Câmara Espe
ciaLA Câmara Especial ficaria com a incumbên
cia de examinar as questões gerais, de compe
tência mais ampla do Supremo Tribunal Federal,
e a Câmara Constitucional se encarregaria do exa
me em si da matéria constitucional.

Tenho as razões fundamentais contrárias à ma
nifestação do nobre Relator na Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público. S. Ex'
sustentava, inclusive, a manutenção de um man
dato temporário para uma parte dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal. Sabemos que du
rante a ditadura militar todos os segmentos inde
pendentes da sociedade se posicionaram em de
fesa dos predicamentos da Magistratura, quer di
zer, a inamovibilidade, a irredutibilidade de venci
mentos e a vitaliciedade. São conquistas adqui
ridas ao longo de um debate institucional muito
grande e que não podemos perder neste instante.
. Com relação à criação de uma Câmara Consti
tucional, seria transformar o Supremo Tribunal
Federal numa Corte híbrida, numa Corte desfigu
rada no que diz respeito à sua tradição, à sua
formação histórica no Brasil, e sabemos que o
Supremo Tribunal Federal tem uma longa vida
de atuação no Brasil.

O que tenho salientado é que não se pode
culpar o Supremo Tribunal Federal pelo que
aconteceu quando se aviltou o poder civil no Bra
sil. Assim como a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal foram aviltados em decorrência,
vamos dizer, da deterioração do Poder, o Supre
mo Tribunal Federal também passou pelos mes
mos momentos. Todos se lembram perfeitamen
te de que os militares aposentaram Victor Nunes
Leal,Evandro Lins,Hermes Lima e de que Ribeiro
da Costa praticamente entregou a chave do Su
premo Tribunal Federal, porque pretendiam au
mentar o número de Ministros e, mais do que
isso, aposentar compulsoriamente integrantes da
quela Corte

Sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ho
je, pelo conceito que o Relator Egídio Ferreira
Lima deu, é, na verdade, uma Corte Constitu
cional, porque, com a criação do Superior Tribu
nal de Justiça, passou a existiruma Corte interme
diária entre o Supremo Tribunal Federal e as ou
tras Cortes, para que o Superior Tnbunal de Jus
tiça receba os recursos ordinários, os recursos
especiais. Deste modo, tendo o SupremoTribunal
Federal, a sua competência reduzida, ficando,
portanto, com o leque mais amplo para receber
e interpretar as questões constitucionais, passou
a ser quase tão-somente uma Corte Constitucio
nal.

Por isso devemos manter exatamente o prin
cipio adotado pelo Relator Egídio Ferreira Uma,
que atende, sem dúvida alguma, às necessidades
pelas quais desejamos que o Supremo Tribunal
Federal se transforme numa Corte Constitucional.

Assim terá uma abrangência mais ampla exata
mente para receber - e elas agora aumentaram
- as argüições de constitucionalidade. Agora po
dem argüir inconstitucionalidade de lei o Conse
lho Federal da OAB, as Mesas da Câmara e do
Senado, as Assembléias Legislativase outras enti
dades, e é claro que o Supremo Tribunal Federal
terá um leque rnuito maior para receber as ques
tões de violação à Constituição brasileira.

Quero relembrar, em sintonia com o que eu
disse, que o Supremo Tnbunal Federal, ao longo
de toda a História brasileira, tem uma postura
extraordinária de defesa das nossas instituições.
Na época da ditadura de Getúlio Vargas, foi o
Supremo Tribunal Federal que concedeu ordem
de habeas corpus a Armando de Sales Oliveira
e a Octávio Mangabeira, que retomaram ao Brasil.
Quantos mandados de segurança, quantos ha
beas corpus, quantas decisões não foram toma
das heroicamente pelo Supremo Tribunal Fede
ral? Querer agora transformá-lo em duas Câma
ras, como deseja o nobre Constituinte PlínioArru
da Sampaio, a fim de facilitaro encaminhamento
das questões constitucionais, é não conhecer a
realidade atual daquela Corte, que, diminuída nas
suas atribuições, terá condições de examinar com
mais profundidade e abrangência as matérias
constitucionais.

Portanto, mantenho-me perfeitamente em con
sonância com o que está no relatório do ilustre
Relator Egídio Ferreira Uma.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre autor da proposta, Constituinte
PlinioArruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO - Meus prezados colegas, já são duas horas
da manhã, já estamos todos cansados, mas eu
gostaria de pedir a atenção de todos, sobretudo
dos que não fizeram parte da Subcomissão do
Poder JudIciário e do Ministério Público, porque
esta é uma decisão extremamente importante,
que não estamos tomando isoladamente. Este
é um processo em curso nesta Casa. Em outra
Comissão já foi aprovado um tribunal constitu
cional. Então, são duas Comissões tratando do
mesmo assunto.

Vourefazer, rapidamente, o itinerárioda Subco
missão do Poder Judiciário e do MimstérioPúbli
co. Na verdade, a tese que está na emenda fOI
majoritária naquela Subcomissão. Minhaprimeira
proposta foia de criação de um Tribunal Constitu
cional, pura e simplesmente. Recuei desta posição
ouvindo os colegas e depois de uma séria e grave
ponderação que quero, agora, partilhar com os
companheiros.

Vou repetir agora, nesta Comissão, o grande
argumento que usei na Subcomissão e que serviu
de base para a aprovação do texto. Vamos fazer
uma Constituição nova. Essa Constituição vai
cnar direitos novos, que não estão nos registros
mentaís de nenhum de nós nem nos registros
mentais dos juízes. Imediatamente, no dia seguin
te à aprovação da Constituição, vamos começar
um processo em que a lei ordinária, a lei positiva
vai chocar-se com o novo texto constitucional.
E esta é a hora em que se afírma, jurispruden
cialmente, uma Constituição, sobretudo uma Car
ta que vai íncluir, no seu texto, a representação
da inconstitucionalidade por omissão.



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sábado 8 45

Por outro lado, se esta Constitumte cumprir o
que dela se espera, ela irá limitar faculdades conti
das hoje em Direito, o que também não está no
registro mental de ninguém. Portanto, não está
no registro mental da Magistratura, de todo o siste
ma de jurisdição. É preciso, então, aparelhar ime
diatamente o Poder Judiciário, para que possa
sintonizar-se com a nova institucionalidade jurídi
ca, com a institucionalidade que ainda não é lei
positiva e que vai ser uma lei positiva inconstitu
cional, que precisa ser revista.

Por isso é que é um anseio acatado em duas
outras Comissões, que não têm a competência
técnica desta, que encontrou uma solução tecni
camente mais adequada, porque atende ao obje
tivo político sem desfazer a cúpula do Poder Judi
ciário.

Não cometo contra os meus colegas a injustiça
de pensar que acreditam naquilo que os jornais
estão dizendo, ou seja, que a nossa Subcomissão
extinguiu o Supremo Tribunal Federal. Nossa
Subcomissão não o extinguiu, ela o ajustou e
o adaptou à hora que o Brasil vai viver amanhã,
quando acabarmos de aprovar a nova Constitui
ção.

Quero dizer também que nesta emenda não
há julgamento de instituição nenhuma. Quem o
faz é o povo e a História. Não tenho a pretensão
de julgar instituição nenhuma, nem para absol
vê-Ia, nem para condená-Ia pelo que fez no passa
do. Estou tentando criar um mecanismo que seja
capaz de dar uma resposta urgente, imediata e
adequada. E esse mecanismo tem que ser um
tribunal, e um tribunal temporário.

Fico entristecido por saber que o Relator, que
havia inicialmente colocado na sua concepção
um tribunal temporário, com juízes de doze anos,
renováveis de quatro em quatro, voltou atrás em
sua posição e aceitou o juiz vitalício. Por que o
Supremo Tribunal Federal, o mais alto, precisa
ser temporário? Porque o tribunal mais alto não
é apenas um tribunal técnico, que julga causas
patrimoniais; é um tribunal político no senso mais
nobre e mais amplo da palavra, é aquele que
sintoniza a positividade do Direito com o clamor,
o sentimento da Nação.

O que interessa, na cúpula do Judiciário, é um
tribunal que seja sensível ao problema da liber
dade individual, ao problema das liberdades cole
tivas, ao problema do abuso de poder, muito mais
do que às questões patrimoniais. E se formos
examinar, verificaremos que estatisticamente,
nossa cúpula judiciária julga muito mais causas
de interesses interindividuais e muito menos as
causas que fixamas linhas do Direito nesta Nação.
E é por isto que adotamos esse tribunal uno,
para juntar o juiz de carreira, o juiz da técnica,
o juiz imparcial com esse JUIz mais sensível ao
problema do momento, ao problema da hora,
a esse juiz que vem indicado pelo Executivo, a
esse juiz que vem indicado pelo Legislativo e a
esse juiz que vem indicado pelo próprio Poder
Judiciário.

Quero lembrar aos colegas, também, que man
tivea vitaliciedade dos atuais Ministros. Não serão
eles tocados. Apenas faço com que quatro... Falo
mal ao dizer "faço", pois foi estabelecido pela
nossa Subcomissão com votação expressiva e
majoritária. Retifico, a Subcomissão decidiu que
desses juízes vitalícios,quatro se deslocam, perio-

dicamente, para compor a Seção Constitucional,
em que estarão presentes doze juízes: quatro indi
cados pelo Legislativo, quatro pelo Executivo e
quatro pelos próprios juízes vitalícios. Com isto
juntamos duas experiências: a do homem de ori
gem mais política e a do homem de origem do
dia-a-dia do exercício da jurisdição.

Quero, finalmente, fazer mais outra observação
de ordem técnica em relação à solução do Relator.
Tivemos, na nossa Subcomissão, a coragem de
eliminar o recursos extraordinário da letra "a" do
art. 119 da Constituição atual, que é o chamado
recurso extraordinário para aplicação da lei, para
ato, sentença ou medida que negue vigência à
lei federal, que é realmente .o recurso que afoga
o Supremo Tribunal Federal, exigindo esta forma
pouco constitucional do recurso de relevância não
motivado. Na fórmula do Relator, passa-se o re
curso extraordináno para esse Tribunal Superior
de Justiça e mantém-se o recurso extraordinário
no Supremo Tribunal Federal, com uma questão
de relevância motivada, com o que se põe o ferro
lho e se espana o ferrolho, porque, se vai ter que
julgar a relevância motivadamente, a relevância
perderá todo o seu efeito.

Concluo, dizendo apenas que na nossa Subco
missão esta não foi uma decisão tomada às pres
sas. Na verdade, foi o ponto mais debatido. E
para esta emenda eu pediria dos colegas o apoio
do voto nesta hora. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação. Os Srs. Constituintes que vota
rem "sim" estarão aprovando a emenda de auto
ria do ilustre Constituinte Plínio de Arruda Sam
paio; os que votarem "não" estarão acompanhan
do o voto do Sr. Relator, contrário à emenda.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Peço
a palavra para uma questão de ordem.

Apresentei uma emenda, pedi destaque, o Rela
tor a aceitou. Evidentemente, se foi aceita a minha
emenda, não pode sequer ser considerada esta,
do Constituinte PlínioArruda Sampaio. Não pode
porque elas se chocam. Quero saber qual é o
destino da minha emenda. Quero saber se ela
vai ser votada depois ou não.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Aemen
da de V. Ex' consta de um destaque que será
oportunamente apreciado pela Mesa.

O SR. CONSmUINTE LUIZ VIANA - Como
V.Ex' sabe, sou partidário da vitaliciedade no Su
premo Tribunal Federal.

É um fator fundamental para a República. Sem
pre foi assim, sempre deu certo. Então, é uma
temeridade essa inovação que o Constituinte Plí
nio Arruda Sampaio deseja fazer em relação ao
Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex" que conclua a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA - A minha
questão de ordem é para saber que destino vai
ter a minha emenda

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Aemen
da de V.Ex' será oportunamente votada pelo Ple
nário.

O SR. CONSmUINTE LUIZ VIANA-A minha
emenda é frontalmente contrária à do Constituinte
Plínio de Arruda Sampaio.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Estamos em regime de votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Sua
emenda vai ser oportunamente votada pelo Plená
rio, ilustre Constituinte LuizV18na.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO MANHÃES
Sim, com declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra a declaração de voto de V.Ex'

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Votaram
"não" 34 Srs. Constituintes; votaram "sim" 23
Srs. Constituintes; total, 57 votos. Está rejeitada
a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
AcivalGomes, Agassis Almeida, Eduardo Bonfim,
Farabulini Júnior, Francisco Amaral, Hélio Ma
nhães, Itamar Franco, Jairo Carneiro, Jorge Hage,
José Costa, josé Fogaça, Leite Chaves, Leopoldo
Perez, Michel Temer, Nelson Wedekin, Nilson
Sguarezi, Osvaldo Macedo, PlínioArruda Sanpaio,
Plínio Martins, Raul Ferraz, Rubem Branquinho,
ViniciusCansação, VivaldoBarbosa, Ibsen Pinhei
ro, Tito Costa, Costa Ferreira e Marluce Moreira
Pinto.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Albérico Filho, Alexandre Costa, Aloysio Teixeira,
Álvaro Antônio, Bonifácio de Andrada, Carlos Vi
nagre, César Cals Neto, Dalton Canabrava, Egídio
Ferreira Lima, Erico Pegoraro, Expedito Machado,
Genebaldo Correia, Henrique Córdova, Henrique
Eduardo Alves,Hugo Napoleão, Humberto Souto,
Jorge Leite, José Jorge, Jutahy Júnior, Leonardo
Bessone, Leur Lomanto, Lúcio Alcântara, LuizVia
na, Manoel Ribeiro, Maurício Corrêa, Maurício Pá
dua, Miro Teixeira, Oscar Corrêa, Paes Landim,
Ronaro Corrêa, SílvioAbreu e Victor Faccioni.

Em votação a Emenda na 266, de autoria do
ilustre Constituinte Plínio Arruda Sampaio, que
diz:

Dar nova redação à seção IV do Substi
tutivo, renumerando-se:

SEÇÃO IV

Dos Tribunais e Juízes Federais

Art. 18. São Órgãos da Justiça Federal:
1-Tribunal Federal de Recursos;
11-Tribunais Regionais Federais;
III-Juizes Federais.
Art. 19. O Tribunal Federal de Recursos

compõe de vinte e sete Ministros vitalícios,
sendo doze dentre juízes federais, três dentre
membros do Ministério Público Federal, seis
advogados de notório saber jurídico e com,
pelo menos, dez anos de experiência profis
sional, três magistrados e três membros do
MinistérioPúblico dos Estados, Distrito Fede
ral e territórios, nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovada a escolha
em audiência pública no Congresso Nacio
nal, dentre os indicados em lista tríplice ela
borada pelo próprio Tribunal.

Art. 20. Compete ao Tribunal Federal de
Recursos:
1- processar e julgar originariamente:

a) as revisões criminais e as ações resci
sórias de seus julgados;
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b) os juízes federais, do trabalho, militares
e os membros do Ministério Público Federal,
nos Crimes comuns e nos de responsabi
lidade;

c) os mandados de segurança contra ato
de Ministro de Estado, dos órgãos norma
tivos autônomos da União, do Diretor-Geral
da Polícia Federal, ou juiz federal;

c) os habeas corpus, quando a autori
dade coatora for Ministro de Estado ou res
ponsável pela direção geral da Polícia Fe
deral;

11- julgar, em grau de recurso, as causas
de interesses da União, decididas pelos juízes
estaduais de primeira instância.

Art. 21. Poderão ser criados por lei Tri
bunais Regionais Federais, cuja jurisdição,
sede e composição serão definidas em lei,
observado no que couber o Capítulo das Dís
posições Gerais, com as seguintes modifica
ções:

a) no caso de merecimento, a indica
ção far-se-á em lista tríplice, elaborada pelo
Tribunal Federal de Recursos, nela podendo
figurar apenas juízes da respectiva região;

b) as vagas reservadas aos Promotores
e Advogados serão preenchidas, na forma
do artigo 19, respectivamente, por membros
do Ministérío Público Federal da região ou
advogados nela militantes, sempre que isso
for possível.

Art. 22. Compete aos Tribunais Regio
naís Federais:
1-processar e julgar originariamente:
a) as revisões criminais e as ações resci

sórias de seus julgados ou dos juízes federais
da região;

b) os mandados de segurança e os Ha
beas Data contra ato do Presidente do pró
prio Tribunal, de suas Seções e Turmas ou
de juiz federal da região;

c) os Habeas Corpus, quando a autori
dade coatora for juiz federal da região;

d) os conflitos de jurisdição entre juízes
federais subordinados ao Tribunal ou entre
suas Seção e Turmas.

Art. 23. Cada Estado, bem como o Dis
trito Federal, constituir-se-á numa seção judi
ciária, que terá, por sede a respectíva Capital,
e varas localizadas, segundo o estabelecido
em lei.

Art. 24. Aos juízes federais compete pro
cessar e julgar em primeiro grau:
1-as causas em que a União, entidade

autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, as
sistentes ou opoentes, exceto as falência e
as sujeitas à justiça Eleitoral e a do Trabalho;

lI-as causas entre Estados estrangeiros
ou organismo internacional e municípios ou
pessoa domiciliada ou residente no Brasil;

III- as causas fundadas em tratados ou
contrato da União com Estado estrangeiro
ou organismo internacional;

N - os crimes praticados em detrimen
tos de bens, serviços ou interesses da União,
suas autarquias e empresas públicas, resal
vada a jurisdição da Justiça Eleitoral;

V- os crimes previstos em tratado ou
convenção internacional em que, iniciada

execução no País, seu resultado ocoreu ou
deveria ter ocorrido no estrangeiros ou, reci
procamente, iniciada no estrangeiro, seu re
sultado ocorreu ou deveria ter ocorrido no
Brasil;

V1- os Habeas Corpus em matéria cri
minal de sua competência ou quando o
constrangimento provier de autoridade cujos
atos não estejam diretamente sujeitos a outra
jurisdição federal;

VlI- os mandados de segurança contra
ato de autoridade federal, como tal definida
em lei, excetuados os casos de competência
do Tribunais Federais;

VllI-os crimes cometidos a bordo de na
vios ou aeronaves;

IX - os crimes de ingresso ou permanên
cia irregular de estrangeiros;

X- as causas referentes a nacionalidade,
inclusive a respectiva opção e a naturalização;

XI- a execução de carta rogatória, após
o exequatur e de sentença estrangeira, após
a homologação.

§ 1° Ascausas em que a União for auto
ra serão aforadas na Capital do Estado ou
Território onde tiver domicílio a outra parte;
as intentadas contra a União, poderão ser
aforadas na Capital do Estado ou Território
em que for domiciliado o autor, e na Capital
do Estado onde houver ocorrido o ato ou
fato que deu origem à demanda ou onde
esteja situada a coisa ou ainda no Distrito
Federal.

§ 2° Ascausas propostas perante outros
juízes, se a União nelas intervir, como assis
tente ou opoente, passarão a ser da compe
tência do Juiz Federal respectivo.

§ 3° Processar-se-âo e julgar-se-ão na
Justiça Estadual, no foro do domicílio dos
segurados ou beneficiários, as causas em
que for parte instituição de previdência social
e cujo objeto for benefício de natureza pecu
niária, sempre que a comarca não seja sede
de vara do juízo federal, devendo o recurso,
que no caso couber, ser interposto para o
Tribunal Federal competente.

§ 4° Nos portos e aeroportos de comar
cas onde não existir vara da Justiça Federal,
serão processados perante a Justiça Esta
dual as ratificações de protestos formados
a bordo de navio ou aeronave."

Tem a palavra o ilustre Relator para encaminhar
a votação. (Pausa.)

Tem a palavra o ilustre Constituinte Luiz Viana,
em nome do Relator. S. Ex' dispõe de três mi
nutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, uma emenda está em função da outra.

A Emenda n° 266 está prejudicada em decor
rência da rejeição da Emenda n° 265.

Constituinte Plínio Arruda Sampaio, por favor,
confirme a prejudicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Constituinte Plinio Arruda Sampaio.

o SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO- Sr. Presidente, em princípio esta emenda
fazia parte de uma mesma concepção. Conce
bendo-se o Supremo Tribunal Federal de uma

certa maneira, dele decorria uma forma de organi
zação da Justiça Federal. Do parecer do Relator
Egídio Ferreira Uma, que agora foi vitorioso, na
parte do Supremo Tribunal Federal, decorre a
organização da justiça Federal de uma outra for
ma.

Apenas deixaria aos colegas a observação de
que - e isso foi muito difícil, devido ao pouco
tempo que tive para encaminhar a matéria 
os Tribunais Regionais Federais ficam criados
mais ou menos no espaço. Neste sentido, se apro
vasse substantivamente esta parte, seria possível,
depois, na Comissão de Sistematização, conce
ber-se nova forma para esse Tribunal. Quem não
está de acordo com que o Tribunal Federal de
Recursos seja praticamente extinto e os Tribunais
Regionais Federais fiquem soltos, sem uma Jus
tiça superior, ou seja, quem achar que a matéria
é substantiva, tem condições de votar.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA-O enten
dimento do Relator é que a emenda está prejudi
cada com a rejeição da emenda anterior. Quanto
aos Tribunais Regionais Federais que já foram
objeto de debate e de discussão, há um entendi
mento entre os que apresentaram destaques e
emendas sobre o assunto e o próprio Relator de
que deverão ser objeto de lei complementar, uma
vezque a matéria é muito mais complexa e deverá
discriminar não somente atribuições, mas a juris
dição de cada tribunal, a sua composição, uma
infinidade de problemas que não cabem na Cons
tituição. De forma que a matéria dos Tribunais
Regionais Federais será transportada, para ser Te

solvida por lei complementar.
Era o que eu tinha a dizer em nome do nosso

Relator, que considera a emenda realmente preju
dicada, uma vez que é a negação de tudo o que
já foi aprovado nesta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO DE ARRUDA
SAMPAIO - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questáo de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO DE ARRUDA
SAMPAIO - Fui tomado meio de surpresa e não
pude seguer organizar meu argumento correta
mente. Quero fazê-loagora.

No substitutivo do ilustre Relator, na Seção N
- peço aos colegas que tenham o texto em mão
-temos:

"Dos Tribunais Regionais Federais e dos
Juízes Federais

Art. 78 São órgãos da Justiça Federal:
I- Tribunais Regionais Federais;
IJ -Juizes Federais."

Vamos ter Juízes Federais espalhados em cinco
regiões do País, sem nenhum órgão controlador,
sem nenhum órgão unificador na cúpula. Este
é um dos defeitos da emenda que V.~ acaba
ram de aprovar.

Tenho a impressão de que há uma matéria
substantiva, que gostaria fosse votada. Estamos
medindo um pouco tendências e orientações.
Não há mal algum, já que estamos votando tam
bém esta formulação, contra a qual me oponho
criando o sistema da Justiça Federal nos seus
três níveis: primeira instância, segunda instância
e Tribunal Superior em Brasília.
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Colo
carei em votação a proposta de V.Ex', razão, pela
qual concedo a palavra ao Constituinte LuizViana,
para que fale em nome do Relator, pelo prazo
de três minutos.

O SR. CONSTITUINTELUIZ VIANA - Sou lín
gua do Relator. Asua opinião, que subscrevo intei
ramente, é que, enquanto não forem criados esses
tribunais por lei complementar, a Justiça ficará
subordinada aos Tribunais de Justiça dos Esta
dos. De forma que não haverá esse vácuo a que
V.Ex' se refere.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - O
Constituinte PlínioArruda Sampaio pediu-me que
apresentasse um argumento que lhe escapou.
Quero dizer a S. Ex' que, como ele disse, houve
todo um sistema e uma filosofia na orientação
que tomou e na que tomei. Crieia Suprema Corte
Constitucional - pouco importa o nome - que
é o Superior Tribunal Federal. Depois dele vem
o Superior Tribunal de Justiça e, abaixo deste,
os Tribunais Estaduais e os Tribunais Regionais
Federais. E desaparece o atual Tribunal Federal
de Recursos, um tribunal que passa a ser de se·
gunda instância, distribuído pelas regiões. A sua
cúpula é o Superior Tribunal de Justiça, que foi
criado, completando-se com isso a constelação
da cúpula dos tribunais superiores. A solução é
técnica, é precisa política e juridicamente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Indago
do ilustre autor da propostas se vai querer usar
do seu prazo regimental para defender sua pro
posta.

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER- Sr.
Presidente, quero levantar uma questão de ordem
que diz respeito à matéria, mas é um pouco por
amor à técnica. Pondero ao Constituinte Plínio
Arruda Sampaio que o faço por amor à técnica
constitucional. Se, na verdade, foi aprovada a pro
posta do relator, que traz todas as competências
do Supremo Tribunal Federal e, em conseqüên
cia, monta-se todo um quadro estrutural de com
petências derivadas da cúpula do Poder Judiciá
rio,não há como agora, Constituinte PlinioArruda
Sampaio, voltar ao Tribunal Federal de Recursos,
porque faltaria uma série de competências. Não
sei se seria o caso de voltar ao Tribunal Federal
de Recursos e, pois ao tema que V.Ex' defendeu
do Tribunal Constitucional com uma Câmara Es
pecial. Caso contrário, por amor à técnica, Sr.
Presidente, criaríamos um embaraço redacional
e de competência, se votássemos agora o Tribu
nal Federal de Recursos dessa maneira.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar
a questão de ordem agora levantada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra a V. Ex' para contraditar.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, a Emenda rr 266, do ilustre Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio, tem o escopo tão
somente de disciplinar a Justiça Federal, quer
de primeira instância, quer os Juízes Federais em
todo o território nacional, quer a criação, que pre
vê, de Tribunais Regionais Federais também em
diversas regiões do País. Ainda tem o objetivo
de, acima desses Tribunais Regionais Federais,

tão-somente para as questões federais, criar um
Tribunal Federal, que seria unificador dajurispru
dência desses Tribunais Regionais Federais.

O que se acabou de aprovar aqui diz respeito
tão-somente à competência do Supremo Tribunal
Federal, que não cuida apenas das questões da
Justiça Federal, mas das questões da Justiça de
todo o País. O Supremo Tribunal Federal já é
cúpula universal da Justiça no País.

A Seção IV, proposta pelo Constituinte Plínio
Arruda Sampaio, cuida de matéria inteiramente
diferente. O que S. Ex" propõe é uma estrutura
específica, própria para a Justiça Federal, que tem
de merecer uma apreciação também específica
e própria. Não pode ser considerada prejudicada
a emenda nem fere a técnica, data venla do
ilustre Constituinte Michel Temer, da redação já
aprovada e decidida. O que já foi decidido é com
pativel com o que se poderá decidir decorrente
da aprovação da emenda do Constituinte Plínio
Arruda Sampaio, que, aproveitando a oportuni
dade, Sr. Presidente, merece louvor e, sem dúvida
alguma, vai desafogar o atual Tribunal Federal
de Recursos, em Brasília, supremanente afogado.

Sem dúvida alguma, há um clamor dos advoga
dos e dos conselhos seccionais da Ordem dos
Advogados do Brasil no País inteiro, localizados
especialmente em grandes centros como São
Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões, no sentido
de que seja descentralizado o Tribunal Federal
de Recursos. Este é o grande escopo e o grande
mérito da proposta, para que a população e todos
os Constituintes deste País possam ter suas cau
sas federais e possam acionar especialmente a
União - mais próximos das suas regiões.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria. Os Srs. Constituintes
que votarem "sim" estarão aprovando a proposta
do ilustre Constituinte Plínio Arruda Sampaio; os
que votarem "não" estarão acompanhando o Re
lator.

(Votação.)
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER 

Não, pelas razões técnicas que abordei.
(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência vai proclamar o resultado da votação.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Bo
cayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Quero retificar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex'
tem a palavra para retificar o voto, que foi "sim."

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
É o contrário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V.Ex'
votou "não". (Pausa.) Bocayuva Cunha vota
"sim."

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - É
melhor abster-se.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência anuncia o resultado: 42 Constituintes vota
ram "não"; 13 votaram "sim"; houve duas absten
ções; total 57 votos. A emenda está rejeitada,

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Agassis Almeida, Bocayuva Cunha, Eduardo Bon
fim, Farabulini Júnior, Jorge Hage, Leite Chaves,

Lúcio Alcântra, Nelson Wedekin, Plínio Arruda
Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, VivaldoBar
bosa e Manoel Moreira.

Votarem "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Albérico Filho, Alexandre Costa,
AloysioTeixeira, ÁlvaroAntônio, Bonifácio de An
drada, Carlos Vmagre, Cesar Cals Neto, Dalton
Canabrava, Egídio Ferreira LIma, Enoc Vieira, Erí
co Pegoraro, Expedito Machado, Francisco Ama
ral, Genebaldo Correia, Hélio Manhães, Henrique
Córdova, Henrique Eduardo Alves, Hugo Napo
leão, Humberto Souto, Itamar Franco, Jorge Leite,
José Fogaça, José Jorge, JutahyJúnior, Leopoldo
Bessone, Leopoldo Perez,Leur Lomanto, Manoel
Ribeiro, Maurício Corrêa, Maurício Pádua, Michel
Temer, MiroTeixeira, Oscar Corrêa, Paes Landim,
Ronaro Corrêa, Rubem Branquinho, SílvioAbreu,
Victor Faccioni, Tito Costa, Costa Ferreira e Mar
luce Moreira Pinto.

Abstiveram-se de votar os seguintes Srs. Consti
tuintes: Jairo Cameiro e José Costa.

A Presidência informa ao Plenário que há ape
nas dois destaques a serem votados na ordem
da preferência.

Vamos passar ao destaque da Emenda n° 267,
de autoria do Constituinte PlínioArruda Sampaio.
A emenda de S. Ex' trata da Justiça Agrária:

"Suprimir o inciso XI do art. 81 e o art.
83, substituindo-os pela redação do Relatório
Final da Subcomissão do Poder Judiciário
e do Ministério Público, criando-se uma Se
ção, com a seguinte redação:

Seção...
Art. A lei disporá sobre a organização,

a competência e o processo da Justiça Agrá
ria e atuação do Ministério Público, obser
vados os princípios desta Constituição e os
seguintes:
1-compete à Justiça Agrária processar

e julgar:

a) causas originadas de discriminação e
titulação de terras, incluindo as devolutas do
Município, do Estado e da União;

b) questões fundiárias decorrentes de de
sapropriação por interesse social ou reforma
agrária;

c) questões relativas às terras indígenas,
ficando excluídos os dissídios trabalhistas,
salvo quando envolverem questões agrlcolas;

d) questões relativas ao desapossamento
e desapropriação por utilidade e necessidade
públicas em zona rural, para imóveis de até
três módulos rurais.

D- o processo perante a Justiça agrária
será gratuito, prevalecendo os princípios de
conciliação, localização, economia, simplici
dade e rapidez;

01- enquanto não instalada em seus di
versos graus de jurisdição, os processos cor
rerão perante os tribunais e juízes federais,
com Câmaras e juízes com função itineran
te."

A palavra é facultada ao ilustre autor da pro
posta ou a alguém por ele indicado para encami
nhar a votação favoravelmente à proposta.

Tem a palavra o Constituinte PlínioArruda Sam
o paio, pelo prazo regimental de três minutos.

O SR. CONSTITUINTEPÚNIO ARRUDA SAM
PAIO- Sr. Presidente, esta batalha vai ser mais
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fácil e é possível que nela a vitória me sorria,
caso eu conte pelo menos com a condescen
dência que o Relator tem tido com outros autores
de emendas.

Tratamos da criação da Justiça Agrária. Parece
extremamente importante, nesta hora em que va
mos criar uma Constituição nova que, provavel
mente, vai dar cidadania ao homem do campo,
que se dê a esse homem a possibilidade de reali
zar essa cidadania no dia-a-dia, usando, na Justi
ça, os direitos que lhe foram conferidos. É um
assunto já bastante debatido e foiaprovado quase
por unanimidade na Subcomissão, onde a tese
foi bem aceita. Houve, talvez, um ou dois votos
contrários. Não estamos especificando ainda to
dos os graus dessa Justiça. Estamos jogando isso
para a lei ordinária. É uma proposição prudente,
mas de toda a maneira fica o ato simbólico de
entregar ao homem do campo a sua justiça.

(O Presidente faz soar a campainha.)

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência informa ao Plenário que há um orador
na tribuna. V. Ex' tem a palavra, Constituinte Plínio
Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO - Quero dizer, para concluir, que estou
certo de que os meus colegas entenderão que
a esta hora da madrugada posso limitar os meus
argumentos, até porque vejo,pelos assentimentos
gerais, que essa idéia vai ter acolhida consagra
dora. Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Egidio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, digo com a maior
tranqüilidade que devemos criar o instituto no
momento próprio, com as dimensões necessá
rias, deixando-lhe a flexibilidadepara que se am
plie e cresça. O problema agrário, o problema
da terra no Brasil é de muita gravidade, com áreas
de conflito e de tensão.

Mas não vejo como montar toda uma estrutura
de Justiça a partir de tribunais, especificamente,
de Varasde Justiça Agrária.Recorri à própria idéia
do Constituinte Plinio Arruda Sampaio, quando
criou ou pretendia criar uma Seção Constitucional
no Tnbunal Superior Federal, com relação à Jus
tiça Agrária.Aproveiteitoda a estrutura da Justiça
Federal para inserir, de maneira clara, objetiva
e operacional a Justiça Agrária de que o País
precisa.

O art. 83 do substitutivo diz o seguinte:

"Art 83. A lei criará Varas regionais de
Justiça Agrária, cujas sedes poderão ser re
movidas, com transferência de seus titulares,
as quais serão preenchidas por juízes federais
com curso de especialização ou providas me
diante concurso público especial."

Além disso, no § la, estabeleço o seguinte:

"Na conciliação das partes e na instrução
dos processos, participarão representantes
dos trabalhadores e dos proprietários rurais."

Estabeleci a paridade. Dei um caráter itinerante
a essas varas especializadas, para que se Iocorno
vam para os lugares de conflito e de tensão.

Fui além, Srs. Constituintes, quando, no § 2°,
propus o seguinte:

"Nos Tribunais Regionais Federais haverá
seções ou turmas especializadas de Justiça
Agrária."

Criei toda uma estrutura dentro da Justiça Fe
deral, especializada, móvel, flexivel, com a partící
pação d: ~eigos, de trabalhadores e de proprie
tános. Criei,dentro dos Tribunais Regionais Fede
rais, que serão de segunda instáncia, turmas ou
secções, como queria o Constituinte Plínio Sam
paio impropriamente para o Supremo Tribunal
Federal, mas propriamente para a Justiça Agrária.
Não vejo como se gastar uma fortuna para se
montar em todo o País um leque de toda uma
nova estrutura de justiça. Preocupo-me tanto com
o drama do camponês, com a necessidade de
uma reforma agrána, com a justiça social quanto
o Constituinte PlínioArruda Sampaio, e estou dan
do o instrumento próprio, preciso, indispensável
pa:a que a Justiça Agrária se afirme e se faça.
Cnar toda uma estrutura para uma Justiça Agrária
é uma insensatez, é falta de bom senso, é falta
de precisão. Por isso, voto contra a emenda e
fico com o meu texto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
colocar em votação a matéria.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem, para
um esclarecimento, no sentido da adequada op
ção entre as duas propostas colocadas. Eu me
permitiria, se V. Ex' assim o consentir, indagar
do autor da emenda, Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, e, em seguida, do Relator, acerca da
competência que ambos...

(í'\Presidência faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência pede aos Srs. Constituintes que to
mem assento em seus lugares. Todos estamos
cansados. O nosso trabalho na noite de hoje está
quase por terminar.

Tem a palavra V. Ex', Constituinte Vivaldo Bar
bosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Surtiu pouco efeito o apelo de V. Ex', Sr. Presi
dente, mas, de qualquer maneira, vamos tentar
obter esse esclarecimento, tanto do Relator quan
to do autor da emenda, a respeito da competência
que prevêem para a vara especializada de Justiça
Agrária própria.

Ameu ver, se estou entendendo bem, a compe
tência que o Relator prevê é para o DireitoAgrário
em geral, e a competência que o ilustre Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio sugere parece-me
limitativa,pois prevê apenas as questões de cau
sas originárias de discriminação e titulação de
terras, questões fundiárias decorrentes de desa
propriação por interesse social e reforma agrária,
questões relativas a terras indígenas e a desapos
samento e desapropriação.

Ora, isso não envolve as questões possessórias
em geral e também não envolve as questões de
contrato agrário e de parcerias. Se a minha inter
pretação está correta, a proposta de V.Ex' é mais
limitada do que a do Relator.

Então, esclarecidos, poderíamos fazer uma op
ção adequada. Se a minha interpretação é verda
deira, estaríamos abrindo mão, se não aceitás-

semos a proposta do Relator, de uma compe
tência mais extensa que ele prevê para as ques
tões agrárias.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
autorização ao ilustre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, para dar a palavra ao Relator, que tem
interesse em prestar esclarecimentos ao Consti
tumte Vivaldo Barbosa sobre a matéria.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Es
tou prevendo, no art. 81, que estabelece a compe
tência dos Juízes Federais, que a competência
para julgar as questões de Direito Agrário seja
definida em lei complementar. A lei complemen
tar irá definir clara e precisamente a competência
a que V.Ex'se reportou com referência ao alcance
que deve ter. O assunto foi remetido para a lei
complementar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Eu gostaria de ouvir o Constituinte Plínio Arruda
Sampaio.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra a S. Ex'

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO- Como V.Ex'vê, de acordo com o Relator,
fica para o futuro a definição do que vai ser. Não
está definido. O texto aprovado na Subcomissão
foi preparado por advogados especialistas em Di
reito Agrário que trabalham para a Confederação
dos Trabalhadores na Agricultura e para a Asso
ciação Brasileira da Reforma Agrária. No entender
desses especialistas, não seria o caso de afogar
ajustiça nova com muitas causas, mas com aque
las que estivessem mais diretamente ligadas ao
processo da transformação do meio rural, que
são precisamente as causas que dizem respeito
às terras devolutas, às discriminatórias...

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Asquestões de posse de terra em geral não estão
previstas.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO- Não estariam mesmo. Discuti com esses
especialistas e eles me disseram que isto afogaria
com questões entre o latifúndio e o minifúndio,
que não teriam nada a ver com a chamadaJustiça
Agrária.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Entre o posseiro e o latifúndio; entre o posseiro
e o grileiro, por exemplo?

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO- Essa entra como uma causa ligada ao
interesse social e à reforma agrária.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Mas só se houver desapropriação?

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO- Não necessariamente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex'
tem a palavra, pela ordem.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, peço a V.Ex'permissão para consultar
o Relator e saber em que tribunal se deve entrar
com recurso, se, por exemplo, uma questão agrá
ria surge na- comarca de Santãna do Ipanerna,
em Alagoas.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Tri
bunal Regional Federal de Recursos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - No
caso, seria onde? Em Recife?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - On
de vier a ser localizado.

o. SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Ala
goas não teria. Esse é um grande defeito que
está no projeto de V.Ex" O recurso vai ser bem
distante do local onde está o trabalhador rural.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
colocar em votação a matéria. Os Srs. Consti
tuintes que aprovarem a emenda, votarão "sim";
os que a rejeitarem, votarão "não".

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - APresi
dência vai anunciar o resultado: votaram "sim"
43 Srs. Constituintes; votaram "não" 11 Srs. Cons
tituintes; total, 54 votos. Está aprovada a emenda.
(Palmas.)

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassis Almeida, Albérico Filho,
AloysioTeixeira,AlvaroAntônio, Bocayuva Cunha,
César Cals Neto, Eduardo Bonfim, Enoc Vieira,
Erico Pegoraro, Expedito Machado, Farabulini Jú
nior, Genebaldo Correia, HélioManhães, Henrique
Eduardo Alves, Humberto Souto, Itamar Franco,
Jairo Carneiro, Jorge Hage, Jorge Leite,José Cos
ta, José Fogaça, Jutahy Júnior, Leite Chaves, Leo
poldo Bessone, Leopoldo Perez, Leur Lomanto,
Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro,Maurício Corrêa,
Maurício Pádua, MichelTemer, MiroTeixeira,Nel
son Wedekin, PlínioArruda Sampaio. Raul Ferraz,
Rubem Branquinho, Victor Faccioru, Vivaldo Bar
bosa, Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira, Marluce Mo
reira Pinto e Manoel Moreira.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Alexandre Costa, Bonifácio de Andrada, Carlos
Vinagre, Dalton Canabrava, Egídio Ferreira Lima,
FranCISCO Amaral, Henrique Córdova, Hugo Na
poleão, José Jorge, Oscar Corrêa e Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem final.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Há uma dúvida que V.Ex' tem de esclarecer, evi
dentemente com o apoio do Plenário. Parece-nos
que se o autor do pedido de destaque não está
presente, e ele tem preferência para encaminhar,
o destaque cai Está retirado automatIcamente,
na medida em que o autor do destaque não está
presente. Este é o nosso entendimento, e gostaria
que fosse confirmado ou não por V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXElRA- Para
aditar a questão de ordem, peço a palavra, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex" para aditar a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr:
Presidente, o destaque é para ser votado separa
damente. Não estando presente o seu autor, nin
guém pode saber se ele quer encaminhar a favor
ou contra, pura e simplesmente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vou
submeter esta questão de ordem à consideração
do plenário, que vai deliberar.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Conce
derei, em seguida, a palavra a V. EX" Há mais
uma matéria a ser votada, seguindo a ordem das
preferências. '

O ilustre autor da proposta, Constituinte Plínio
Arruda Sampaio, acaba de retirar o pedido de
preferência em relação a essa matéria. (Palmas.)
Razão por que vou colocar em votação...

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, antes
que se inicie a votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
É uma atribuição de V. Ex" resolver questão de
ordem. Caberia a quem a propôs, se não estiver
de acordo, recorrer ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É o
caso de V.Ex"?

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Exatamente. Portanto, peço a V.Ex' que responda
conclusivamente. Se ninguém pedir recurso...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, sobre este assunto, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Que
ro dizera V Ex"que estou de acordo com a coloca
ção do Constituinte Bocayuva Cunha, desde que
seja respeitada a ordem para evitar que se ponha
o destaque em votação no momento em que
o seu autor sair.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Eu
seria incapaz de fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- É evi
dente que V. Ex' seria incapaz de fazê-lo. Mas
V.Ex" poderia solicitar... Respeitada rigorosamen
te a ordem de apresentação, poderá ser aceita
a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Antes
de suspender a reunião, quero comunicar ao ple
nário que há pedidos de preferência para serem
examinados amanhã, na parte da manhã. Logo
após decidiremos sobre esses pedidos de prefe
rência, passaremos à votação dos destaques. Se
os autores dos destaques não estiverem presen
tes, estes serão automaticamente eliminados.
(Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, V. Ex' acabou de comunicar que o
Constituinte Plínio Arruda Sampaio retirou a últi
ma das emendas. Mas não ficou registrado nos
Anais qual o número da emenda e a que matéria
se refere.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Trata-se
da Emenda n° 270, de autoria do ilustre Consti
tuinte PlínioArruda Sampaio, que teve o seu pedi
do de preferência retirado.

Está suspensa a reunião. Reiniciaremos ama
nhã, às dez horas da manhã.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Declaro
reabertos os nossos trabalhos.

Esta Presidência registra, com profundo pesar,
o falecimento, na manhã de hoje, do ilustre Sena
dor Fábio Lucena. Peço à Secretaria que faça
chegar à família do amigo e companheiro nosso
mais profundo sentimento de pesar por sua pre
matura morte.

Tem a palavra, pela ordem, o ilustre Consti
tuinte Carlos Vinagre.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSVINAGRE 
Sr. Presidente, aproveitando a inserção em nossos
trabalhos da manifestação de pesar pelo faleci
mento do Senador Fábio Lucena, do Amazonas,
gostaria que idêntica providência fosse tomada
com relação ao Suplente de Deputado Federal
Paulo Fonteles, bruscamente assassinado em
nosso Estado, anteontem. Gostaria que fosse re
gistrada uma nota de pesar pelo seu falecimento.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra as declarações de V.Ex"

Tem a palavra, pela ordem, o ilustre Consti
tuinte Itamar Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
Sr. Presidente, V. Ex" já externou, em nome da
Comissão, o profundo pesar pelo falecimento do
Senador Fábio Lucena. Eu gostaria, como amigo
de S. Ex",de exaltar com tristeza, sua passagem
pelo Parlamento. Senador jovem, brilhante, com
bativo, tinha posições firmes que adquiriu na luta
não só como jornalista, mas também na atividade
humana.

Precisamos dizer que nós, parlamentares, te
mos uma vida quase "mercurial"; vamos de zero'
a 100 graus em nossas exaltações, em nossos
debates, em nossas tristezas, frustrações e ale
grias. E assim foia vida do Senador Fábio Lucena,
homem que deu demonstração do entendimento
do que seria uma Assembléia Nacional Consti
tuinte. Era seu sonho que esta Constituinte fosse
livre e soberana. Ainda com mandato até janeiro
de 1991, S. Ex",mais uma vez, dirigíu-se ao povo
e foi às umas, obtendo a reeleição como Senador
da República.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar aqui regis
trado o profundo pesar, um sentimento de tristeza
do coração e da alma, pelo falecimento do Sena
dor Fábio Lucena. Peço a V.Ex"que esta Comis
são preste a ele a homenagem de um minuto
de silêncio.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- Sr.
Presidente, como Vice-Líderdo PMDBno Senado
Federal, quero registrar o profundo pesar que vive
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não só o meu partido, mas também o Congresso
Nacional, pelo passamento do ilustre Senador
amazonense Fábio Lucena, 10 Vice-Líderdo Sena
do Federal. Ao longo do seu mandato Fábio Luce
na cumpriu um papel político da maior impor
tância, com sua firmeza e suas convicções políti
cas, lutando contra o arbítrio no período mais
duro e difícil vivido por este País e ajudando a
efetivar a passagem para a democracia, que todos
estamos construindo.

Após receber a notícia do seu falecimento, en
tramos em contato com o Líder do PMDB no
Senado, Fernando Henrique Cardoso, e recebe
mos a comunicação de que o corpo estaria sendo
transladado para o Congresso Nacional. A se con
firmar esta informação, hoje será um dia marcado,
nesta Casa, pela tristeza, este profundo sentimen
to de pesar que todos vivemos, em função da
morte de um grande homem público, que deixa,
no rastro de sua vida, uma esteira luminosa de
competência, de brilhantismo e de firmeza nas
suas convicções democráticas, como homem na
turalmente polêmico, em quem todos reconhe
cíamos a força do caráter.

Faço aqui, portanto, em nome da Liderança
do PMDB no Senado Federal, um registro de pe
sar pelo falecimento do Senador Fábio Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte LuizViana.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Quero
apenas secundar as palavras do Constituinte José
Fogaça e dar meu testemunho. Nós, no Brasil,
conhecemo-nos muito pouco. Quem é da Bahia
não conhece quem é do Amazonas; quem é do
Rio Grande do Sul conhece, superficialmente, al
guns amazonenses. Eu, que já estou há alguns
anos nesta Casa, sou surpreendido, de vez em
quando, com as ilustres figuras que os vários Esta
dos do Brasil mandam para cá. E devo confessar
que Fábio Lucena foi uma delas. Eu não conhecia
Fábio Lucena, do Amazonas, Estado tão longín
quo. Quando aqui chegou, tinha um modo de
ser muito pessoal e até pitoresco. O tempo, entre
tanto, foi revelando um outro homem, o verda
deíro Fábio Lucena, que era extraordinariamente
inteligente e culto. Realmente, sua cultura jurídica
e humanista muitas vezes me surpreendeu. Talvez
ele fosse um dos poucos homens que ainda co
nheciam o latim e sabia também um pouco de
grego. Enfim, era um homem de personalidade
muito rica e diversificada, com grande firmeza
política. Se havia algo que marcava sua persona
Iidade - e, naturalmente, esta a razão do desta
que que teve em seu Estado - era a bravura
e a coragem: Fábio Lucena foi um homem sem
medo.

Portanto, o Senado e o Brasil perdem um gran
de representante.

Associo-me às palavras do Constituinte José
Fogaça, manifestando meu profundo pesar por
esta grande perda para a representação brasileira
no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Mau
rício Corrêa.

O SR. CONSTITUINTEMAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tive breve convi
vência com o ilustre Senador Fábio Lucena, que
deixa um saldo extremamente positivo em seu

passado como homem público no Brasil. Tinha
ele um carinho todo especial- porque era versa
do profundamente no assunto - pelo Padre Viei
ra. Todas as vezes em que, no início da instalação
da Assembléia Nacional Constituinte, o Presidente
Ulysses Guimarães abria a sessão, Fábio Lucena,
para demonstrar a inexistência de quorum invo
cava conceitos do Padre Vieira.

Quando fui vítima da arbitrariedade, em Brasí
lia, dessa figura esquálida que foi e é o Gen. New
ton Cruz - felizmente expurgado da vida pública
por desejo do povo do Rio de Janeiro - que
invadiu, conspurcou e denegriu a sede da Ordem
dos Advogados do Brasil, o Senador Fábio Luce
na fez um dos mais belos e candentes pronuncia
mentos já ouvidos no plenário do Senado Federal.

Era um homem combativo, extremamente
preocupado com a estabilidade da vida política
brasileira. Lamento, profundamente, que tenha
ocorrido esse desfecho. Mas, seguramente, seu
passado, sua atuação, sua vida estão aí registra
dos como exemplo a ser seguido pelos pósteros.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Ibsen
Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, em nome da Liderança do PMDB
na Câmara dos Deputados, quero associar-me
à homenagem da bancada de Deputados do meu
partido na Assembléia Nacional Constituinte para,
ainda que muito brevemente, registrar nosso pe
sar, nossa homenagem àquele companheiro com
quem convivemos nos últimos anos, cuja imagem
nos deixa a lembrança de tantas qualidades, den
tre as quais, a coragem, a bravura e o desassom
bro eram traços distintivos do seu caráter.

Muito se poderia falar do talento, da lealdade,
da cortesia intrínseca e profunda que sobrelevava
seu natural comportamento polêmico. Mas, se
tivesse que escolher a marca mais expressiva do
Senador Fábio Lucena, sem dúvida, registraria
aquela que é, a meu juízo e na visão de Winston
Churchill, a mais importante qualidade para o
exercício da vida pública; ou seja, a coragem. Fá
bio Lucena foi um bravo quando mais necessário
era sê-lo. Esta imagem fica como uma lição para
todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Carlos
Vinagre.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS VINAGRE 
Sr. Presidente, Constituinte Oscar Corrêa, asso
cio-me à homenagem que se presta a este valo
roso guerreiro da Amazônia que, sem dúvida, foi
o Senaodr Fábio Lucena. Quero também, em no
me da Amazônia, dizer que, convivendo com Fá
bio Lucena durante todo o período do arbítrio,
da prepotência, da intolerância e da injustiça, pude
verificar que ele foi um exemplo na história política
da Amazônia, região tão esquecida e afastada,
sempre a invocar nos dias do passado e no pre
sente a existência de dois brasis.

Fábio Lucena, do nosso partido, o PMDB,repre
sentou exatamente a figura de Leônidas, no desfi
ladeiro das Termópilas. Como um bravo e guer
reiro, ele responderia sempre, como fez Leônidas,
que não importava a força do arbítrio ou da prepo
tência, porque na verdade ele estava fazendo Hís-

tória. De fato, Fábio Lucena estava marcando sua
posição e seu comportamento na vida pública
nacional.

Daí por que, como representante do Pará e,
portanto, da Amazônia, solidarizo-me com todos
os conceitos emitidos no elogio a esse bravo ho
mem que foi o amazônida Fábio Lucena. Que
Deus receba seu espírito e possa realmente fazer
o julgamento merecido pelo seu destacado valor
em defesa da gente esquecida da nossa Ama
zônia!

Como disse o Constituinte Luiz Viana, o Sena
dor Fábio Lucena, no Parlamento Nacional, pela
sua forma natural de ser, pela sua maneira de
se comportar, dava imcialmente a impressão de
adotar posições pitorescas. Que esse pitoresco
tenha sido visto pelo Senador Luiz Viana como
o comportamento de homem que, acima de tudo,
abrandava a fantasia das palavras para, com a
verdade, expor sua posição e seu ponto de vista
diante dos seus companheiros.

Deixo aqui registrada minha solidariedade, co
mo arnazônída, às palavras proferidas em home
nagem póstuma a esse bravo brasileiro, ao grande
Leónidas da Amazônia que se chamou Fábio Lu
cena.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa)-A Presi
dência registra as palavras de V.Ex"

Tem a palavra o ilustre Constituinte Lúcio Al
cântara.

O SR. CONSTITUINTELÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em nome da
Bancada do PFL com assento na Assembléia Na
cional Constituinte, desejo associar-me aos diver
sos companheiros nas manifestações de pesar
aqui extemadas pela morte do Senador Fábio Lu
cena.

Homem conhecido pela coragem, pelo deste
mor, pelo gosto pela luta e pelo debate, deixou
nesta Casa traços realmente luminosos da sua
passagem. Tal era seu amor pela disputa que
- e representou um fato inédito na história polí
tica deste País - restando-lhe ainda quatro anos
de mandato como Senador, foi à luta para obter
um novo mandato, de oito anos, saqrando-se vito
rioso na disputa eleitoral.

Para terminar, gostaria de evocar uma imagem
que, creio, muitos de nós temos presente. No
início dos trabalhos desta Assembléia Nacional
Constituinte, era Fábio Lucena, sempre, nas pri
meiras horas da tarde, às vezes quase solitário,
quem requeria verificação de quorum, como que
a chamar todos os Constituintes à sua responsa
bilidade, alertando-os para a necessidade de sua
presença no plenário, desde o início efetivo dos
nossos trabalhos, para a realização dessa tarefa
magna que nos está delegada.

Evocando essas passagens da vida do Senador
Fábio Lucena é que, em nome da Bancada da
Frente Liberal nesta Assembléia Nacional Consti
tuinte, desejo associar-me a todas as manifes
tações aqui já feitas em sua homenagem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência registra as palavras de V.Ex'

Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Cons
tituinte Hugo Napoleão.

O SR. CONSTiTUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é imbuída do
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maior constrangunento que a Assembléia Nacio
nal Constituinte toma conhecimento do faleci
mento do Senador Fábio Lucena, do Estado do
Amazonas.

Tiveoportunidade de conhecerS. Ex' e, embora
durante um período de pouco meses, pude ver
nele um homem combativo, defensor dos melho
res princípios do Direito,Parlamentar que empre
gava um português absolutamente escorreito e
magnífico, tanto na forma como na essência, ao
defender seguramente as causas da sua Ama
zônia e do seu Estado natal. Houve-se na tribuna
parlamentar de forma absolutamente impecável,
encantando a todos que o viam na sua ação ou
que o ouviam falar. O arrojo do Senador Fábio
Lucena foi tanto que, eleito Senador em 1982,
ousou candidatar-se em 1986, porque, entendia
ele, a essência da Constituinte só podia abrigar
homens eleitos para aquela finalidade. E, assim,
tendo ainda mais quatro anos de mandato, prefe
riu disputar o voto popular e foi amplamente con
firmado pelo povo da sua querida terra.

Amim só me resta, como seu colega, não ape
nas na Constituinte como no Senado da Repú
blica,lamentar profundamente sua morte e esten
der os votos de solidariedade ao povo do Amazo
nas e à família do eminente Senador Fábio Lu
cena.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Mesa registra as palavras de V. Ex" e concede
apalavra, pela ordem, ao ilustreConstituinte Victor
Faccioni.

o SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em nome da
Bancada do PDS na Constituinte, desejo registrar
também nossos sentimentos de pesar pelo passa
mento do Senador Fábio Lucena.

Para referir e exaltar os grandes lutadores, não
há necessidade de muitas palavras, pois o registro
da sua luta fala por si.

A pororoca do Amazonas e o ineditismo miste
rioso da selva amazônica expressavam-se em Fá
bio Lucena.

Se ele foi assim, para que dizer mais a respeito
da sua vida e da sua luta, senão reiterar aqui
nosso sentimento e o quanto o Congresso Nacio
nal, a Assembléia Nacional Constituinte, perde
com a sua ausência?

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Mesa
registra as palavras de V. Ex' e concede a palavra
ao ilustre Constituinte Leite Chaves.

O SR. CONSmUINTE LEITE CHAVES - Sr.
Presidente, sou vizinho de residência do Senador
Fábio Lucena. Moramos no bloco "D" da SQS
309: eu, no apartamento de n9 201, e ele, no
202. Aliestou há dois meses e nunca tive oportu
nidade de vê-lo. Pensei até que ele estivesse no
Amazonas, como me informavam. Diziam-me
que ele estava bastante doente, em tratamento
no seu Estado.

Entretanto, somente aqui, depois de todos os
outros, é que vim saber da sua morte. Telefonei
para minha casa e avisei a minha esposa, pedín
do-Ihe que fosse oferecer à esposa do ilustre Se
nador as suas homenagens, colocando-se à sua
disposição.

Confesso, Sr. Presidente, embora não seja mui
to do meu feitio, que essa morte causou-me gran
de constrangimento.

Acho que o Senador estava vivendo grandes
problemas, nestes últimos dias, por razões conhe
cidas. Creio mesmo que, em razão dessa tragédia
pessoal, os familiares estão sentindo profunda
mente. Mas esse sentimento eu não transmitiria
com minhas próprias palavras, mas com uma
frase de um escritor inglês, John Dorme, que dizia
o seguinte: "Amorte de cada homem me diminui,
porque sou parte da humanidade. Assim, não per
guntes por quem os sinos dobram: eles dobram
por ti."

São estas, minhas homenagens ao Senador.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Mesa
registra as palavras de V.Ex"e concede a palavra,
pela ordem, ao ilustre Constituinte AgassizAlmei
da.

O SR. CONSmUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, em nome da
valorosa Bancada do PMDB na Assembléia Cons
tituinte deste País, quero transmitir nesta hora,
nosso voto de respeito e admiração àquele que
em vida teve a grandeza amazônica de ver o mun
do, àquele que em vida olhou o mundo com a
transcendentalidade dos homens dignos e pro
bos.

Assim foi a vida de Fábio Lucena: grande, por
que acreditou na vida humana, na sua coragem,
na sua energia, na sua grandeza. Viveu com a
fortaleza dos fortes.

Em nome da Bancada do PMDB no Congresso
Constituinte, Sr. Presidente e ilustres Constituin
tes, fazemos este registro histórico, para que cons
te dos Anais,para as gerações de amanhã, o retra
to do homem que era tão amazônico como sua
vida.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Mesa
registra as palavras de V.Ex"e concede a palavra,
pela ordem, estando presente em nossa Comis
são, ao ilustre Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSmUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, não poderia deixar,
como Presidente Nacional do Partido Socialista
Brasileiro,de solidarizar-me neste momento com
todos aqueles que conviveram e já sentem a falta
de Fábio Lucena. Quero levar a sua família o
sentimento de solidariedade próprio do ser huma
no, que, na realidade, tem admiração por todos
aqueles que lutaram e lutam a favor de um Brasil
melhor. Fábio Lucena, cujas qualidades já foram
por demais exaltadas neste plenário, foi um luta
dor.

Não há dúvida de que neste momento é um
elemento a menos que o povo brasileiro tem para
sustentar a luta pela sua emancipação.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - AMesa
registra as palavras de V.Ex" e concede a palavra,
pela ordem, ao ilustre Constituinte MiroTeixeira.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, o nobre Senador Fábio Lucena tinha
uma atuação que servia de modelo a todos aque
les que se interessavam verdadeiramente pela dis
cussão dos graves temas nacionais. Jamais se
viu do Senador Fábio Lucena qualquer atitude
que lhe desmerecesse o mandato recebido do
povo.

Apresento aqui apenas um registro da conster
nação que sinto pelo seu falecimento, fazendo-lhe

esta modestissima homenagem, diante dos gran
des trabalhos que realizou pelo nosso País.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Mesa
registra as palavras de V.Ex"e concede a palavra,
pela ordem, ao ilustre Relator, Constituinte Egídio
Ferreira Uma.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, recebi, no momen
to em que entrei no recinto desta Comissão, a
notícia do falecimento do Senador Fábio Lucena.

Fábio Lucena era um homem quieto, conflí
tado. Haviadentro dele um conflito rico, até mes
mo quando suas posições escandalizavam. Nesse
escândalo identificávamos a riqueza e a ânsia de
criatividade,o escândalo evangélico, que faz com
que o homem se transforme numa singularidade
e possa fornecer, dentro do contraditório de sua
personalidade, o que tem de melhor. Deve ser
esse conflito que os menos atentos consideram,
muitas vezes uma falha ou defeito, que traz em
si a semente e o sal da criação. Não tenho dúvidas
de que sua passagem pela vida pública, sua traje
tória existencial e sua presença no cenário nacio
nal foram de grande importância para o seu Esta
do e, sobretudo, para o País.

Tenho uma visão da morte que não me espanta
nem me atemoriza. Acho que morte e vida estão
unidas. Independentemente da filosofia de cada
um, de suas convicções religiosas, há no homem
uma transcendência. Ele é, a um só tempo, toda
a herança do passado, todo o sedimentar do que
se formou através da História,ele transpõe o tem
po da sua existência para se projetar no futuro.

O sacrifício de Fábio Lucena nesta hora é uma
advertência para todos nós, sobretudo no mo
mento em que estamos reunidos, definindo ques
tões as mais sérias e fundamentais desta Nação.
O pensador católico Tristão de Athayde dizia que
o que havia de mais notável e de mais fascinante
no homem era o enigma, o mistério. Somos muito
pequenos, muito limitados para entender o alcan
ce de um episódio como a morte de Fábio Lucena
no momento em que ela se dá O que vem no
primeiro instante é a tristeza, é o vazio que toda
morte representa, exatamente porque o homem,
embora pequeno, tem uma dimensão incomen
surável que ele não percebe e que os outros de
moram a alcançar. Se refletirmos sobre a vida
de Fábio Lucena com profundidade ficaremos
surpresos com a riqueza que essa vida represen
tou.

Nesta hora, a maior homenagem que podería
mos prestar a Fábio Lucena, assim como o Presi
dente Oscar Corrêa e esta Comissão, seria voltar
mo-nos para ele, querendo que seu exemplo e
seu sacrifícioque a não-superação do seu conflito
- conflito que cada um tem, contradição que
cada um sofre, solidão que cada um tem na sua
vida para sempre - tivesse um sentido, um alcan
ce, pairasse sobre esta Constituinte, sobre esta
Constituição, significando, representando ou sen
do o sal a que se refere o Evangelho, para vivificar
o que há de melhor em cada um de nós. Tenho
certeza de que sua morte, neste momento tão
fundamental para o País, tem um alto sentido
que não percebemos agora, mas que deixará seu
sopro, que se irá refletir profundamente sobre o
melhor de nosso trabalho. Transmito, como Rela
tor e também em nome do Presidente, à família
de Fábio Lucena, aos seus amigos, ao Estado
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do Amazonas, o melhor e o mais puro da home
nagem e do sentimento desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Eduar
do Bonfim, pelo PC do B.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, em nome do Partido Comunista
do Brasil, associo-me aos demais colegas desta
Comissão e, tenho certeza, de toda a Assembléia
Nacional Constituinte, dos partidos que aqui fala
ram na tristeza pelo desaparecimento do Senador
Fábio Lucena, dito pelos seus colegas e pelo povo
da sua terra como um homem culto, humanista,
erudito, que vinha desempenhando, na Assem
bléia Nacional Constituinte, seu papel e seu dever
não só perante o povo e os cidadãos da Amazônia,
mas diante de todos os brasileiros. O Partido Co
munista do Brasil se associa aos demais partidos
e aos demais Constituintes desta Casa na dor
e na perda que a Assembléia Nacional Consti
tuinte teve neste dia.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Aten
dendo à solicitação do ilustre Senador Itamar
Franco, esta Mesa solicita ao Plenário que, de
pé, preste, durante um minuto, a última home
nagem ao ilustre Constituinte Fábio Lucena.

(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Há so
bre a Mesa um pedido de preferência do dustre
Constituinte Jorge Hage. S. Ex' pede preferência
a destaques apresentados ao art. 31 do adendo
ao substitutivo e às emendas noS 1000, 1003,
1005,999, 1007,461 e 448.

Em votação o pedido de preferência do ilustre
Constituinte. Os Srs. Constituintes que aprovam
a preferência permaneçam como estão. (Pausa.)
Está aprovada a preferência.

Vamos passar à votação do destaque ao art.
31 do adendo ao substitutivo. O destaque é o
próprio art. 31, do ilustre Relator, apresentado,
segundo S. Ex',como subemenda. Peço ao ilustre
Constituinte Jorge Hage que diga o teor da sua
proposta.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Pois
não, Sr. Presidente. A proposta é no sentido da
retirada do texto do art. 31, como consta do aden
do, nos seguintes termos:

"O Presidente da República é o respon
sável pelo Poder Executivo, representa a Re
pública Federativa do Brasil, vela pelo res
peito à Constituição, assegura a unidade, a
independência nacional, a integridade do ter
ritório e o livre exercício das instituições."

Solicito seja restabelecido o texto original do
substitutivo do nobre Relator, muito mais apro
priado e consistente, que tem a seguinte redação:

"O Presidente da República ~ o Chefe do
Estado e o Comandante SURremo das For
ças Armadas, garantindo a unidade, a inde
pendência e o livre exercício das instituições
nacionais."

O que pretendemos, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, é tão-somente o retomo à forma original
do substitutivo do nobre Relator, eliminando a
alteração feita através de subemenda ao chmado
adendo, que é o que consta das folhas xerogra
fadas que nos foram distribuídas posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem'
palavra o ilustre Relator. S. Ex' dispõe de três
minutos.

O SR.RELA.TOR (Egídio Ferreira Uma) -Con
cede a palavra por delegação, ao Constituinte Jo
sé Fogaça

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente, Sr Relator, a proposta de emenda do
ilusre Constituinte Jorge Hage parece-nos inteira
mente aceitável, uma vez que reproduz a redação
constante do substitutivo do ilustre Relator, Cons
tituinte Egídio Ferreira Uma.

É a seguinte a forma do substitutivo:

"O Presidente da República é o chefe do
Estado e o Comandante Supremo das For
ças Armadas, garantmdo a unidade, a inde
pendência e o livre exercício das instituições
nacionais."

Parece-nos que este texto é mais claro, mais
enxuto e mais objetivo do que aquele constante
do art. 31 do adendo, que diz:

"O Presidente da República é o responsável
pelo Poder Executivo, representa a República
Federativa do Brasil, vela pelo respeito à
Constituição e..."

Isso encontra-se no substitutivo, que define
com mais clareza o papel do Presidente da Repú
blica. É importante chamar a atenção para o se
guinte: na Seção IV, "Da Formação do Governo",
o adendo só modifica a partir do art. 42 e mantém
o art. 41, que diz:

"O Governo é constituído pelo Primeiro
Ministroe pelos Ministros de Estado."

Por tanto, para que haja uma definição de pa
péis mais precisa, mais escorreita e mais clara,
parece-nos inteiramente aceitável a emenda ora
proposta. Ficamos, pois, com o texto constante
do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Para
encaminhar contrariamente, passo a palavra ao
nobre Constituinte Eduardo Bonfim.S. Ex' dispõe
de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, na forma como propõe o nobre
Constituinte Jorge Hage, teremos uma descarac
terização do sistema parlamentarista. O Presiden
te da República, como responsável pelo Poder
Executivo, diminui o papel do Primeiro-Ministro.
É uma exceção que vem sendo, aqui e ali, efeti
vada no relatório do ilustre Constituinte Egídio
Ferreira lima e que vai, aos poucos, descaracte
rizando o papel do Primeiro-Ministro. Parece-nos
que no sistema parlamentarista, o Presidente da
República tem suas fronteiras definidas como
Guadião do Estado e cabe ao Primeiro-Ministro
responsabilizar-se pelo Governo. A definição de
que o Presidente da República é o responsavel
pelo Poder Executivo é uma clara inserção do
Presidente da República no papel do Governo.
Portanto, voto contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente, entendo que o ilustre Constituinte
Eduardo Bonfim está encaminhado a favor da
emenda.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Exatamente. Estou de acordo com a proposta
do nobre Constituinte Jorge Hage.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Ficam
registradas as palavras de V. Ex'.

Passaremos à votação do destaque apresen
tado pelo ilustre Constituinte Jorge Hage. Os Srs.
Constituintes que votarem "sim" estarão apro
vando a iniciativa do ilustre Constituinte; os Srs.
Constituintes que votarem "não" estarão rejeitan
do a proposta.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Em
homenagem a essa parcela da Bahia, agora dividi
da, voto "sim".

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - "Sim",
com declaração de voto.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Mesa
vaiproclamar o resutado: votaram "sim" 45 Cons
tituintes; 2 Constituintes abstiveram-se; total, 47
votos. Está aprovado o destaque. (Palmas.)

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
, Acival Gomes, Agassiz Almeida, Albérico Filho,
AlvaroAntônio, Bocayuva Cunha, Carlos Vinagre,
Dalton Canabrava, Eduardo Bonfim, Egídio Fer
reira Uma, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Francisco
Amaral, Genebaldo Correia, Hélio Magalhães,
Henrique Córdova, Henrique Eduardo Alves,Hugo
Napoleão, Itamar Franco, Jorge Hage,José Foga
ça, José Jorge, LeiteChaves, Leur Lomanto, Lúcio
Alcântara, Luiz Viana, Manoel Ribeiro, Maurício
Corrêa, Maurício Pádua, Michel Temer, Miro Tei
xeira, Nelson Wedekin, Nilson Sguarezi, Oscar
Corrêa, Osvaldo Macedo, Pais Landim, PlínioMar
tins, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, SílvioAbreu, Vic
tor Faccioni, Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira, Israel
Pinheiro, Marluce Moreira Pinto e Messias Gôlas.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
PlínioArruda Sampaio e Vivaldo Barbosa.

Emenda rr 1.000, de autoria do nobre Consti-
tuinte Jorge Hage, que altera a organização dos
capítulos do substitutivo.Peço a V. Ex' que dispen
se a leitura do artigo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, a Emenda n- 1.000 pretende apenas
reordenar as matérias que integram o substitutivo
em capítulos, de maneira mais lógica, que nos
pareceu mais coerente com a natureza dos con
teúdos.

O texto da emenda diz apenas o seguinte:
"Altere-sea organização dos capítulos do subs-

titutivo, adotando-se a seguinte titulação:
Capo 1- Do Legislativo;
Capo li - Da Presidência;
Seção 1- Do Presidente da República;
Seção TI - Das Atribuições do Presidente;
Seção 111- Da Responsabilidade do Presidente;
Seção IV - Do Conselho da República;
Capo 1II - Do Governo;
Seção I- Da formação do Governo;
Seção li - Do Primeiro-Ministro;
Seção UI - Do Conselho de Ministros;
Seção IV - Dos Ministros de Estado;
Capo IV- Do Poder Judiciário;
Capo V- Do MinistérioPúblico;
Capo VI - Da Defensoria Pública e Da Advo

cacia;
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Capo VII- Das Disposições Transitórias."
Ela apenas dá uma melhor disciplina de estru

turação ao conteúdo do substitutivo. Neste mo
mento, a emenda em nada altera ou inova quanto
a conteúdo, apenas dá uma organização mais
coerente com o sistema de governo que se quer
adotar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte José
Jorge e, logo em seguida, concederei a palavra
a V.Ex', nobre Constituinte Enoc Vieira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr.
Presidente, acredito que esta emenda, somente
dando uma alteração na estrutura do relatório,
não deveria ser decidida com votos. Se o Relator
aceitar essa forma de organização, não há por
que ser votada. Inclusive,se isso for resolvido por
voto e depois verificar-se que há algum ponto
que não deveria ser organizado desta forma, have
rá um impedimento de se modificá-lo. Acho que
a estrutura do capítulo é uma atribuição que deva
ser dada ao Relator, mas deve ser aceita a suges
tão do ilustre Constituinte Jorge Hage, que me
parece bastante boa, para servir de base à nova
estruturação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Enoc
Vieira.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, a emenda do nobre Constituinte Jorge
Hage pretende apenas ordenar capítulos, matérias
constantes do Poder Executivo. Como V. Ex" já
a está submetendo a votos, acho que, não se
tratando de matéria constitucional, poderia ser
submetido à votação simbólica ou tão-somente
aceita pelo Relator. Na redação final seria feita
a correção. Requeiro a dispensa da votação no
minal.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Se
o nobre Relator incorpora a emenda, eu retiro
o pedido de destaque.

O SR PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - O Rela
tor aceita a proposta de V. EX' Requerendo V.
Ex" a retirada deste destaque, vamos passar à
votação da emenda seguinte.

Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, tenho que reconhecer - e a Casa
permita que o faça - que o nobre Constituinte
Jorge Hage tem-se revelado muito preciso nas
suas emendas e que a sugestão oferecida por
S. Ex" é de grande valia,no sentido de uma melhor
estruturação da divisão,da sistematização de toda
a Constituinte. Quero, nesta hora, prestar minha
homenagem ao nobre Constituinte Jorge Hage.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar ao item III da preferência, que é a Emenda
n° 1.003.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra a V. Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Na
Emenda rr 1.003 estamos propondo a inclusão
das expressões "Bahia e Minas Gerais" no art.
121. Se o nobre Relator concordar em absorver

sua sugestão, colocada ontem à noite, de que
a matéria seja transferida para a legislação com
plementar, e isto ficar registrado, retiraremos o
pedido de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - No
bre Constituinte, concordo inteiramente, reiteran
do a posição de ontem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, o nobre Relator concordou em que
a matéria seja transferida para lei complementar.
Portanto, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar ao item IV, que é a Emenda n° 1.005,
de autoria do ilustre Constituinte Jorge Hage.

A emenda está regida nos seguintes termos:

"Acrescente-se o seguinte § 4° ao art. 47:
§ 49 Afaculdade prevista no caput deste

artigo não poderá ser exercitada por mais
de duas vezes dentro do mesmo mandato
presidencial."

Inicialmente, concedo a palavra ao ilustre Rela
tor Egídio Ferreira Uma.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, há um pedido de questão de ordem
do nobre Constituinte Henrique Córdova.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex" a palavra, pela ordem, nobre Constituinte
Henrique Córdova.

O SR.CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
-Sr. Presidente, acabo de entregar a V. Ex"reque
rimento em que peço preferência para a votação
da Emenda rr 219, que concorre com esta, apre
sentada pelo nobre Constituinte Jorge Hage. Em
conversa com S. Ex", manifestou ele sua concor
dância em que a emenda que propus fosse votada
preferencialmente.

:l SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Uma) -Con
cordo com a proposta do nobre Constituinte Jor
ge Hage e também com o adendo, porque entendi
que as duas se casam.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Desta
maneira, fica incorporada a sugestão. Retiro o
destaque oferecido pelo ilustre Constituinte Henri
que Córdova,já que houve assentimento do ilustre
Relator à sua proposta; do mesmo modo, o desta
que oferecido pelo nobre ConstituinteJorge Hage,
se esse é o entendimento do Plenário.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge
Hage, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, não tenho objeção a que a emenda
do nobre Constituinte Henrique Córdova tenha
preferência na votação. Mas é preciso que uma
das duas ou as duas sejam de fato aprovadas.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - As duas
emendas estão sendo aproveitadas pelo ilustre
Relator Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Nada
tenho a opor.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar ao item Vda preferência, Emenda n° 999.

Acrescente-se o seguinte artigo na Seção VIII
(Do Processo Legislativo):

"Art...Será admitida a ínícíatrva popular de
projetos de Emendas à Constituição e de
LeisComplementares e Ordinárias, na forma
estabelecida em Lei Complementar, obede
cidos os seguintes princípios:

1-Subscrição por mais de 50.000 eleito
res ou por entidades sindicais e outras repre
sentativas da sociedade civil, desde que, em
qualquer dos casos, tenham jurisdição nacio
nal e bases legalmente constituídas em pelo
menos 15 Estados brasileiros;
ll-Discussão e votação dos projetos den

tro do prazo máximo de 180 dias, contados
da sua apresentação, interrompida a conta
gem no recesso."

Tem a palavra, para encaminhar a matéria, o
ilustre Relator, Constituinte Egidio Ferreira Uma.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, peço a V. Ex" que conceda a palavra
aos demais Constituintes, porque gostaria de ou
vir o debate de S. Ex's

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, a intenção da emenda é continuar in
sistindo na participação popular no processo le
gislativo, não apenas através de projetos de lei,
como foi absorvido ...

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Que
ro frisar que o artigo original do texto consolidado
da emenda...

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Não
havia texto quando eu fIZ a emenda ao substitutivo.
Ela passou a ter um número porque o nobre
Relatoracolheu uma outra, a de n°30/A,no articu
lado.

A intenção da emenda é voltar a propor a per
missão da iniciativa popular para projetos de
emenda constitucional, inclusive por parte de enti
dades sindicais de âmbito nacional. A emenda
acolhida pelo nobre Relator apenas permite a ini
ciativapopular para projetos de lei,representando
um recuo em relação àquilo que o próprio pro
cesso constituinte, que estamos vivendo, já está
permitindo. Na forma como está, essa emenda
representa um recuo, porque hoje já estamos per
mitindo iniciativapopular para emendas constitu
cionais, enquanto que na nossa proposta...

(Tumulto no Plenário.)

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, estou aguardando o momento em que
o eminente Relator possa ouvir-me, uma vez que
tenho certeza de que, após me escutar, S. Ex'
concordará comigo.

O SR. ERESIDENTE(Oscar Corrêa) - Tenho
certeza de que o Relator está colhendo os subsí
dios necessários para responder a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Sem
dúvida.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - O que,
em certeza, S. Ex" fará com brilhantismo, Consti
tuinte Jorge Hage.
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o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Com
o brilhantismo de sempre. Não duvido de que,
ouvindo, o Relator comigo concordará. O que
proponho é a fusão da minha proposta com a
do ilustre Constituinte MárioCovas, que nos honra
com sua presença, neste momento, e cuja emen
da foi acolhida. Minha proposição é no sentido
de que o Relator faça uma combinação. Se o
Constituinte Mário Covas estiver de acordo, fare
mos uma combinação das duas emendas, de sor
te a não eliminar a iniciativapopular de emendas
à Constituição.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Que
ro dizer ao Constituinte Jorge Hage que a vida
tem realmente os seus mistérios e que Tristão
de Athayde tinha razão. No momento mesmo em
que é posta em votação, a emenda, chega o Líder
Mário Covas, concorda com V. Ex' e pede que
eu transmita seu elogio à iniciativade V.Ex'

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Muito
obrigado, Sr. Relator. Desta forma, podemos até
retirar a emenda, se é que o Relator vai incor
porá-Ia.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -Já que
V. Ex' retira o destaque, vamos passar ao item
VI, Emenda de n° 1.007.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
Que se registre meu voto contrário à emenda
do Constituinte Jorge Hage.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Mesa
vai fazer consignar o voto contrário de V. Ex'

Emenda n° 1.007, que diz o seguinte:

"Art. 48. O Primeiro-Ministro será esco
lhido entre brasileiros natos com mais de
35 anos e no exercício dos direitos políticos."

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Consulto o Relator sobre se esse artrigo
substitui o que diz que o Primeiro-Ministro tem
de ser escolhido entre membros do Congresso
Nacional.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Não
substitui. Apenas a expressão "nato" é diversi-
ficadora. .

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Esta questão precisa ficar esclarecida.
A emenda não é substitutiva.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex" a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ERlCO PEGORARO 
Sr. Presidente, quanto à aceitação pelo Relator
da última emenda, de autoria do Constituinte .Jor-

ge Hage, quero dizer que se trata de matéria cons
titucional e pari passu está-se desvirtuando o
sistema parlamentarista de Governo. Deve-se
buscar o voto individual,já que a matéria é consti
tucional. Quando da apresentação da emenda do
Constituinte Jorge Hage, tivemos a visita do Líder
Mário Covas, e nesse ínterim houve o aceite do
Relator. A matéria é constitucional.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - É
desnecessário nobre Constituinte, porque não é
parlamentar se tiver os direitos políticos suspên
sos. O que o autor da emenda quer acrescentar
é que só será parlamentar se estiver no exercício
dos direitos políticos. Não há por que V. Ex"estar
insistindo neste requisito. Todo Primeiro-Ministro
tem de ser parlamentar.

(Tumulto no Plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Bem
sei que os Srs. Constituintes estão ansiosos para
concluir os trabalhos. Percebo isso nesta inquie
tação natural do Plenário. Ficarei grato, aos Srs.
Constituintes se ouvirem a Mesa com atenção.

Quero pedir mais uma vez aos Srs. Constituin
tes que tomem assento em seus lugares, a fím
de que os nossos trabalhos, como já vem sendo
feito, possam transcorrer em ritmo de absoluta
normalidade.

Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Cons
tituinte Leur Lomanto.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Em face exatamente deste tumulto, gostaria de
saber de V. Ex' qual o número da emenda que
está em votação neste momento.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Emen
da rr 1.007.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Lúcio
Alcântara.

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, desejo apenas pedir a V. Ex' que
ponha ordem nos trabalhos. Estou de pleno acor
do com a emenda proposta, e já considerada
aprovada, pelo Constituinte Jorge Hage, esten
dendo à iniciativa popular as emendas à Consti
tuição. O Plenário não está suficientemente adver
tido quanto às emendas que estão sendo propos
tas e dadas como aprovadas, já que estão sendo
aceitas pelo Relator. De forma que peço a V. Ex"
que, ou retome ao processo regimental de vota
ção, ou explicite claramente o teor da emenda
em discussão. Prevalecendo a aceitação por parte
do Relator, se for unânime o entendimento do
Plenário, a emenda será aceita, mas se alguém
discordar poderá registrar seu voto. Há matérias
da maior importância, e percebo que, a continuar
esse ritmo, vamos votar aqui de afogadilho, sem
que cada um tenha a consciência exata daquilo
que está inserido no texto constitucional. Estou
me esforçando para ficar atento, mas sentindo
dificuldade em entender o que realmente está
sendo decidido neste plenário.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex"

O SR. CONSmUlNTE HORGE HAGE- Exa
tamente para atender à justa preocupação dos

ilustres Constituintes Leur Lomanto, Erico Pego
raro e Lúcio Alcântara, quero explicar o teor da
proposta.

Se V. Ex" me permite, o art. 48 do substitutivo
diz o seguinte:

"O Primeiro-Ministroserá nomeado dentre
os Membros do Congresso Nacional, brasi
leiros natos, com mais de 35 anos".

A minha proposta é no sentido de que se retire
a condição de ser membro do Congresso Nacio
nal. Com essa absurda exigência, estaríamos im
pedidos - se o tempo pudesse voltar atrás 
de escolher um homem como Tancredo Neves
para Primerio-Ministro, porque S. Ex' era Gover
nador do Estado de Minas Gerais e, não, Membro
do Congresso Nacional, naquele momento histó
rico. A intenção da emenda é somente esta. É
claro, como disse o Constituinte Leite Chaves,
que via de regra o Primeiro-Minstro tenderá a ser
Parlamentar, até porque os Parlamentares é que
irão escolhê-lo. Mas não há razão para nos auto
impormos esta limitação, este condicionamento
obrigatório porque, amanhã, estaríamos impedi
dos de escolher homens como os Governadores
Pedro Símon, Waldir Pires e Newton Cardoso.

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA _
V. Ex"está com obsessão por Governadores.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Srs.
Constituintes esta Presidência tem sido a mais
liberal possível. Atendendo a uma solicitação do
ilustre Constituinte Bocayuva Cunha, esta Presí
dência definiuontem que apenas dois Srs. Consti
tuintes falariam: um, a favor, e outro, contra.

O SR. CONSmUlNTE JORGE HAGE - O
autor não fala?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
houve esse entendimento da Presidência.

O SR. CONSmUINTE GENEBALDO COR
REIA - Há preferência para o autor.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O en
tendimento da Presidência é o de que o Relator
tem preferencialmente a palavra; em segundo lu
gar, o autor. Se o autor e o Relator estiverem
de acordo, fala o Relator. Se não, fala o autor
da proposta.

Então, para encaminhar contra, já que V. Ex'
encaminhou a favor, concedo a palavra ao ilustre
Constituinte Leur Lomanto.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Sr. Presidente, nobre Relator, Srs. Constituintes,
gostaria de esclarecer aos Membros da Comissão
da Organização dos Poderes e Sistema de Gover
no que esta emenda, que por sinal foi de nossa
autoria na Subcomissão do Poder Executivo, foi
aprovada pela maioria dos integrantes daquela
Subcomissão. O nobre Relator Egídio Ferreira U
ma, sensível a esta questão, houve por bem tam
bém acolher o anteprojeto da Subcomissão do
Poder Executivo.

Srs. Constituintes, esta é uma oportunidade rara
que a História nos oferece. É ponto fundamental
na essência do parlamentarismo que o Primeiro
Ministro seja integrante do Parlamento. Não co
nheço, Sr. Presidente e Sr. Relator, nenhum País
que adote o sistema parlamentarista, em que o
Prlmeiro-Ministronão seja membro do Parlamen-
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to. Aqueles que porventura pleiteiem o cargo de
Primeiro-Ministro, que antes busquem o crivo das
umas; integrando o Parlamento National, pode
rão pleitear a honrosa função de Primeiro-Minis
tro. E: este o momento raro ae valorízara classe
política e o Poder Legislativo. Por isso, peço aos
Srs. Constituintes a manutenção do art. 48, na
forma proposta pelo Relator

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - De
lego ao Constituinte Genebaldo Correia a oportu
nidade de se manifestar.

6 SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o artigo
é essencial para o fortalecimento do parlamen
tarismo. Existem alguns países em que todo o
Conselho de Ministros é constituído de Parlamen
tares. Aqui estamos assegurando ao Primeiro-Mi
nistro essa condição. Não é o caso, por exemplo,
dos demais Ministros, que podem ser escolhidos
fora do Parlamento. Mas a escolha do Primeiro
Ministro é essencial que seja feita no Congresso
Nacional, como forma de fortalecimento do parla
mentarismo.

O Constituinte Jorge Hage tem-se batido justa
mente pelo fortalecimento do parlamentarismo.
Faço, inclusive, um apelo a S. Ex" no sentido de
que retire sua emenda e evite a votação, que irá
tomar algum tempo. O voto do Relator, em nome
de quem estou falando, é, portanto, contra a
emenda apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação a matéria.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Pela
ordem, Sr. Presidente. Para facilitar os trabalhos,
quero que não me oponho a que a votação seja
simbólica, se o Plenário concordar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Asolici
tação de V. Ex" é anti-regimental. Vamos proceder
à votação nominal.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Ape
nas atendo a um apelo do Constituinte Genebaldo
Correia no sentido de acelerarmos os trabalhos.

(Votação.)
O SR. CONSmUINTE LEITE CHAVES - Sr.

Presidente, estou chegando já tendo sido imciada
a votação. O meu voto é no sentido de que o
Primeiro-Ministro não tenha que ser necessaria
mente parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex"
vota "sim". Registro a declaração de V.Ex'

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Este é um problema doméstico do parlamenta
rismo, e eu me abstenho.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Abs
tenção.

(Votação.)
O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Gostaria de retificar o meu voto. Voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -O Cons
tituinte Bocayuva Cunha retifica o seu voto.

A Mesa vai anunciar o resultado da votação:
34 Constituintes votaram "não"; 14 Constituintes
votam "sim"; houve duas abstenções; total, 50
votos. Está rejeitada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Bocayuva Cunha, Carlos Vinagre, Dalton Cana

brava, Eduardo Bonfim, Francisco Amaral, Hélio
Manhães, Henrique Eduardo Alves, Humberto
Souto, Jorge Hage, Leite Chaves, Nelson Wede
kin, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins e Israel
Pinheiro.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
AcivalGomes, Agassiz Almeida, Albérico Filho,

Álvaro Antônio, César Cals Neto, Egídio Ferreira
Uma, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Genebaldo
Correia, Henrique Córdova, Itamar Franco, Jorge
Leite, José Fogaça, José Jorge, Jutahy Júnior,
Leur Lomanto, Lúcio Alcântara, Luiz Viana, Ma
noel Ribeiro, Mauricio Corrêa, Mauricio Pádua, Mi
chel Temer, MiroTeixeira, Oscar Corrêa, Osvaldo
Macedo, Raul Ferraz, Ronaro Corrêa, Rubem
Branquinho, SílvioAbreu, VictorFaccioni, Vinícius
Cansanção, Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira e Mar
luce Pinto.

Abstiveram-se de votar os seguintes Srs. Consti
tuintes:

Hugo Napoleão e VIvaldo Barbosa.
Após o término da votação do pedido de prefe

rência do Constituinte Jorge Hage, a Mesa irá
suspender os trabalhos, pelo prazo de trinta minu
tos, a fim de que os Srs. Constituintes possam,
ordenadamente, para o bom andamento dos nos
sos trabalhos, definir e destacar as preferências
de seu interesse, para que venham a ser votadas
pelo Plenário. Caso contrário, será praticamente
impossível a continuação dos nossos trabalhos.

O SR. CONSmUINTE JORGE LEITE - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Jorge
Leite.

O SR. CONSmUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, estou encaminhando à Mesa a retirada
dos meus doze destaques e faço apelo a V. Ex"
no sentido de que oriente seus assessores para
que vejam quais os destaques que já foram preju
dicados, tendo em vista o que já foi votado. Isto,
naturalmente, serviria para orientar os Constituin
tes que vão organizar as suas desistências. Estou
desistindo dos doze destaques, mas muitos desta
ques já foram prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Por esta
razão a Mesa vai suspender os trabalhos por trinta
minutos...

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Enoc Vieira.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, gostaria de obter uma informação da
Mesa. Há poucos instantes, o Constituinte Jorge
Hage submeteu à consideração da Mesa pedido
de preferência para a Emenda na 999. Pelo que
entendi, o Relator disse ter absOlVido a emenda

que trata da iniciativa popular, com cinquenta mil
assinaturas, para propor emenda constitucional
Gostaria de saber se essa rnaténa foi dada como
aprovada, ou se apenas foi retirada a preferência
para sua votação. Como se trata de matéria consti
tucional, o Plenário deveria ter votado aquela
emenda.

De igual modo, há outra emenda que, salvo
engano, também teria sido absorvida pelo Relator.
Essa emenda é de autoria do Constituinte Henri
que Córdova e é correlata. Peço à Mesa esclareci
mento sobre as Emendas n"" 999 e 1.005.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O ilustre
Constituinte Jorge Hage apresentou um destaque,
que foi acolhido pelo Relator. Naquela ocasião,
o Constituinte Henrique Córdova manifestou-se,
afirmando que havia solicitado simultaneamente
um destaque para a sua emenda, tratando da
mesma matéria. O Relator, entendendo tratar-se
de matérias de natureza correlatas, incorporou-as
ao seu relatório. Informo a V. Ex" que o Plenário
e os autores foram consultados sobre a matéria,
nada obstando naquela ocasião.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, o Plenáno não se manifestou sobre
a emenda. O fato de o Relator ter absorvido a
emenda não invalida a manifestação do Plenário,
uma vez que se trata de matéria constitucional.
Vamos inserir na Constituição um dispositivo...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Cabia
naquela ocasião - e V.Ex' há de compreendê-lo
- a manifestação dos própnos autores dos desta
ques. Na medida em que desistiram dos seus
destaques, que estes foram incorporados, não há
mais o que discutir; é matéria vencida.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIERA - Eu
discordo de V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Constituinte
Genebaldo Correia.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORJ
REIA- Sr. Presidente, reconheço o esforço de
V. Ex" no sentido de agilizar os nossos trabalhos.'

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
procuro agilizar os trabalhos; procuro ordená-los.
Este é o problema.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Se V. Ex" não procura agilizá-los, deveria
fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Iremos,
atendendo a uma solicitação feita ontem pelo
Constituinte Maurício Pádua

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Mesmo dentro dessa orientação de orde
nar os trabalhos, quero sugerir a V.Ex' que antes
de suspender a sessão faça a chamada nominal,
para que cada Um dê os números das suas emen
das que têm preferência. Isso facilitariao trabalho
da Secretaria Caso contrário, os trinta minutos
não serão suficientes e vai-se estabelecer o tumul
to. Poderíamos ter os trabalhos mais ordenados
se V. Ex' pedisse a todos que tomassem seus
lugares e, pela ordem de chamada, indicassem
o número das emendas que têm preferência para
votação. Em cima desses números, a Secretaria
faria a seleção.
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
aos Srs. Constituintes que tenham consideração
para com os nossos ouvintes, que há muito tempo
participam da nossa sessão e ansiosamente dese
jam ver as suas teses votadas e discutidas. Apelo
para os Srs. Constituintes no sentido de retoma
rem a seus lugares, a fim de que possamos orde
nar os nossos trabalhos; senão, esta Presidência
será forçada a suspender os trabalhos.

(O Presidente faz soar os tímpanos.)

O SR. CONSTITUINTE GENABALDO COR
REIA - É preciso que os Srs. Constitumtes ocu
pem seus lugares, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Estão
suspensos os nossos trabalhos por quinze minu
tros. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Estão
reabertos os nossos trabalhos.

Em votação a Emenda n° 461, para a qual
foi solicitada preferência pelo ilustre Constituinte
Jorge Hage.

A Emenda diz o seguinte:

"O § 1° do art. 29 do anteprojeto do ilustre
Relator deve ter a seguinte redação:

Suprimir o § 2° do art. 29.

M 29- ..
§ 10 Se o Presidente da República julgar

o projeto inconstitucional ou contrário ao in
teresse público, veta-lo-á totalmente ou soli
citará ao Congresso Nacional a sua reconsi
deração, total ou parcialmente, no prazo de
quinze dias úteis, contados da data do recebi
mento.

§ 2° (suprimir)..:

Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, estou fazendo consultas e gostaria de
falar por último.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constiuinte Jorge Hage, para
encaminhar a favor da proposição. S. Ex"dispõe
de três minutos, prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, a Emenda n° 461, para a qual solicitei
destaque, é de autoria do nobre Constituinte Vil
son Souza, que coincidentemente se encontra
presente, neste momento, em nossa Comissão.
Razão pela qual peço permissão a V. Ex" para
transferir ao nobre Constituinte VilsonSouza, au
tor da emenda, o direito de defendê-la

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
\cedo a palavra ao ilustre autor da proposta, Consti
'tuínte VilsonSouza, para falara favor.S. Ex"dispõe
de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA- Sr.
Presidente, é inquestionável que, no direitoConsti
tucional moderno, o Presidente da República par
ticipe da atividade legislativacomo poder de vetar
projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacio
nal. Mas também não é menos verdade que os
poderes do Presidente da República devem ser
limitados. Temos a experiência da ditadura, em
que se permite o veto, inclusive, de palavras. Inú
meros diplomas legais, leis ou os projetos de leis
votados pela Câmara ou pelo Congresso Nacional

foram deturpados por supressão de palavras, de
parágrafos ou de alíneas.

Minha proposta é no sentido de que o Presi
dente da República tenha efetivamente o poder
de vetar o projeto de lei, mas que não contribua
para deformar o conteúdo, a própria vontade le
gislativa. Ou o Presidente veta integralmente o
projeto, ou o aprova integralmente. Esta é a minha
posição. Que não se permita ao Presidente da
República, na supressão de um parágrafo, de um
artigo ou de uma alínea de um projeto de lei,
deturpar o próprio sentido da lei.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Relator para encaminhar
contrariamente a proposta.

O SR RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, tenho grande con
sideração pejo Constituinte Vilson Souza. Mas
entendo que a proposta de S. Ex"cria problemas
sérios. As vezes, o Presidente da República tem
necessidade de militar o veto a algumas expres
sões, salvando o todo. E agora temos uma ampli
tude muito maior de poder. Primeiro, porque re
duzimos o quorum do veto para a metade, maio
ria absoluta; segundo, criamos o instituto do pedi
do de reconsideração pelo Presidente da Repú
blica.

Sr. Presidente, sou contra a proposta.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação. Os Srs. Constituintes que vota
rem "sim" estarão aprovando a emenda; os que
votarem "não" estarão rejeitando.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, não faz sentido colocar essa
emenda em votação. Já foivotada matéria relacio
nada com essa emenda. Pedimos à Mesa que
tenha orientação de técnica legislativanesse senti
do. Já foi aprovada emenda, repito, nesse sentido.
Não há por que colocá-Ia em votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex" que aponte qual a matéria aprovada no
mesmo sentido.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO
Aemenda do nobre Constituinte Osvaldo Macedo,
que foi acolhida ainda ontem à noite.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Se foi
acolhida, não há prejudicialidade.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Uma) -Qual
é o número da emenda, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É a
emenda n° 461.
Em votação a matéria.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - APresi
dência vai proclamar o resultado: votaram "sim"
5 Srs, Constituintes;votaram "não" 46 Srs. Consti
tuintes; total, 51 votos. A emenda foi rejeitada.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Henrique Córdova, Jorge Hage, Nelson Wedekin,
Vivaldo Barbosa e Ibsen Pinheiro.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Agassiz Almeida, Albérico Filho,
Alexandre Costa, Álvaro Antônio, Bocayuva Cu
nha, Carlos Vinagre, Cesar Cals Neto, Eduardo

Bonfim, Egídio Ferreira Uma, Enoc Vieira, Erico
Pegoraro, Francisco Amaral, Genebaldo Correia,
Hélio Manhães, Henrique Eduardo Alves, Hugo
Napoleão, Humberto Souto, Itamar Franco, Jorge
Leite, José Fogaça, José Jorge, Jutahy Júnior,
Leite Chaves, Leur Lomanto, Lúcio Alcântara, Ma
noel Ribeiro,MaurícioCorrêa, MaurícioPádua, Mi
chel Temer, Miro Teixeira, Nilso Sguarezi, Oscar
Corrêa, Osvaldo Macedo, Paes Landim, PlínioAr
ruda Sampaio, PlínioMartins,Raul Ferraz, Ronaro
Corrêa, Rubem Branquinho, Sílvio Abreu, Victor
Faccioni, Vinícius Cansanção, Tito Costa, Costa
Ferreira e Marluce Moreira Pinto.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex"a palavra, pela ordem.

O CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Sr.
Presidente, quando afirmei que a matéria havia
sido acolhida, estava me referindo ao art. 28, §
§ 1° e 2°, do parecer do ilustre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - En
quanto a Mesa registra a questão de ordem.levan
tada por V. EX", vamos passar à discussão da
Emenda n° 448, de autoria do nobre Constituinte
VilsonSouza.

A Mesa solicita ao nobre Consntuínte Erico Pe
goraro que repita o número do artigo ou venha
à mesa para prestar esclarecimentos ao Sr. Re
lator.

A Emenda n° 448 acrescenta ao art. 17 do
anteprojeto do ilustre Relator o inciso 1\1 abaixo:

"III- Determinar a sustação temporária
ou definitiva de deliberações, decisões ou
atos do Governo, cabendo ao Congresso Na
cional decidir pela manutenção ou não da
sustação, no prazo de trinta dias, findo os
quais, sem deliberação, a decisão será tida
como aprovada."

Concedo a palavra ao Sr Constituinte Jorge
Hage para encaminhar favoravelmente a propos
ta.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, requeri destaque para a emenda do
nobre Constituinte Vilson Souza, mas como S.
Ex" encontra-se presente, neste momento, peço
permissão a V.Ex"para transferir a S. Ex"a oportu
nidade da defesa

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Conce
do, então, a palavra ao nobre Constituinte Vilson
Souza, autor da proposta.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, entendo que dentro
da concepção que orientou a elaboração do ante
projeto do ilustre Relator, aprovado por esta Co
missão, o Congresso Nacional passa a ter uma
função ampliada. Todos sabemos que a função
do Legislativo, na atualidade, transcende a sim
ples elaboração ou a simples participação no pro
cesso legislativo.Na concepção moderna, o Poder
Legislativoassume uma função imprescindível de
fiscalização e de controle dos atos do Poder Exe
cutivo. Com esta emenda procuro ampliar os po
deres, as prerrogativas do Congresso Nacional,
e permitirque qualquer das suas Comissões tenha
a possibilidade de intervir em atos do Poder Exe
cutivo que sejam ilegais ou manifestamente con-
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trários ao interesse nacional. Tivemos recente
mente o debate em tomo da construção da Ferro
via Norte-Sul. A decisão partiu única e exclusiva
mente do Poder Executivo. E apesar dos VÍcios
que apresenta, o Poder Legislativonão tem com
petência ou atnbuíção nenhuma, dentro do atual
texto constitucional, para intervir nessa decisão.
A Nação vai ter que suportar os ônus decorrentes
de uma decisão que, pela grande maioria da Na
ção brasileira, não corresponde ao seu próprio
interesse.

Esta emenda visa efetivamente a atribuir ao
Congresso Nacional poderes para sustar os atos
manifestamente ilegais ou contrários ao interesse
público.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, para falar contra a proposta, o ilustre
Relator, Constituinte Egídio Ferreira Uma.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Uma) -Con
cedo a palavra, por delegação ao Constituinte Jo
sé Jorge, Relator da Subcomissão específica.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ JORGE -Consi
dero esta emenda prejudicada, porque, quanto
ao art. 17, do Relator,ontem solicitamos destaque
para o artigo inteiro, eu e o Constituinte Henrique
Córdova, que o defendeu. O destaque dá ao artigo
a redação antenor do anteprojeto do Poder Legis
lativo,que está incluído no item IX: "apreciar pro
gramas de obra, planos nacionais regionais e se
toriais de desenvolvimento, e sobre eles emitir
parecer".

Acredito que, tendo sido aprovado o novo arti
go, esta emenda fica prejudicada.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Fica pre
judicada, portanto, a matéria.

Esta Presidência retifica uma decisão anterior
e, com a permissão do Plenário, vai colocar nova
mente em votação, devido a uma falha técnica
por ela cometida, a Emenda n° 1.005, de autoria
do ilustre ConstituinteJorge Hage, que acrescenta
o § 4° ao art. 47.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclareci
mento a respeito da matéria

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex"a palavra.

O SR. CONsmUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Segundo o nobre Constituinte Henrique Córdova,
existe outra emenda desta mesma natureza. Peço
a V. Ex"que esclareça o Plenário a este respeito.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -O Cons
tituinte Henrique Córdova pediu preferência, que
será examinada no momento oportuno, para ma
téria de sua autoria.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
É bom esclarecer o Plenário de que existe outra
emenda com o mesmo teor.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Ple
nário será esclarecido a este respeito, quando da
votação da matéria de S. Ex"

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- Sr.
Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Esta Pre
sidência já havia dado a palavra anteriormente

aos oradores para encaminhamento, razão pela
qual passará à votação da matéria.

A emenda acrescenta o seguinte § 4° ao art.
47:

"A faculdade prevista no caput deste arti
go não poderá ser exercitada por mais de
duas vezes dentro do mesmo amdato presi
dencial".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex"a palavra pela ordem.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FOGAÇA - Gos
taria apenas de fazer a leitura do texto do artigo
a que se refere.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex"que assim o faça.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente, uma vezque o nobre Constituinte Jor
ge Hage apresenta a emenda ao primeiro texto,
ficaria ela relativa ao art. 52. do adendo, que diz:

"O Presidente da República somente po
derá exonerar por sua iniciativa o Primeiro
Ministroapós ouvir o Conselho da República
e quando tal se tome necessário para asse
gurar o regular funcionamento das institui
ções democráticas, comunicando as razões
de sua decisão em mensagem ao Congresso
Nacional, enviada no prazo máximo de qua
relJta e oito horas."

A emenda acrescenta o § 4° ao art. 52 do aden
do.

É apenas este o esclarecimento que gostaria
de fazer.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da Emenda n° 1.005. Quem
votar "sim" aprovará a emenda; quem votar "não"
a rejeitará.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
, "Não", porque votarei a favor da Emenda Henri

que Córdova.
(Votação)

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
Sr. Presidente, modifico o meu voto para "sim".

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -O nobre
Constituinte Erico Pegoraro muda o seu voto para
"sim",

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência vai anunciar o resultado da votação.

O SR.CONSTITUINTE BOCAY<JVA CUNHA
Sr. Presidente, antes de V. Ex"anunciar o resultado
da votação, peço-lhe que me perdoe, porque me
equivoquei de novo ao votar. Meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Sr.
Constituinte Bocayuva Cunha retifica o seu voto.
S. Ex"vota "não". Portanto, 43 Srs. Constituintes
votaram "sim"; 8 votaram "não", total, 51 votos:
Está aprovada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Albérico Filho, Alexandre Costa,
ÁlvaroAntônio, César Costa, Egídio Ferreira Lima,

Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Machado,
Genebaldo Correia, HélioManhães, Henrique Cór
dova, Henrique Eduardo Alves, Humberto Souto,
Itamar Franco, Jorge Hage, Jorge Leite,José Fo
gaça, José Jorge, Jutahy Júnior, Leur Lomanto;
Manoel Ribeiro,Maurício Corrêa, MaurícioPádua,
MichelTemer, MiroTeixeira,Nelson Wedekin, NiI
zoSguarezi, OscarCorrêa, Osvaldo Macedo, Plínio
ArrudaSampaio, PlínioMartInS, RaulFerraz,Rona
ro Corrêa, Rubem Branquinho, SílvioAbreu, Victor
Faccioni, Vinicius Cansanção, Vivaldo Barbosa,
Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira, Marluce Moreira
PInto e Messias Góis.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Agassiz Almeida, Bocayuva Cunha, Carlos Vina
gre, Eduardo Bonfim, Francisco Amaral, Hugo
Napoleão, Leite Chaves e Lúcio Alcântara

Esta Presidência, contando com a colaboração
do Plenário para o bom andamento dos nossos
trabalhos, solicita encarecidamente aos Srs.
Constituintes - inclusive para facilitaro trabalho
da nossa assessoria e da Secretaria da Casa 
que cada um manifeste individualmente, através
da chamada que vou fazer agora, sua preferência
para o exame das matérias. Logo após, a Presi
dência...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Tenho em mão, Sr. Presidente, um reque
rimento do qual pediria a V. Ex" desse conheci
mento à Casa.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Passa
mos a ler a solicitação do ilustre Constituinte Ge
nebaldo Corrêa.

Esta Presidência, gostaria de contar com a par
ticipação e principalmente com o apoiamento de
todos, para uma deliberação.

"Antea Situação de fato, caracterizada pelo
excessivo número de requerimentos de pre
ferência e de destaques a serem apreciados
dentro do curto espaço de tempo de que
dispõe esta Comissão, requeiro à Mesa, ouvi
do o Plenário que adote as seguintes provi
dências: 1°) apreciação, ou melhor, votação
em bloco de todos os requerimentos de pre
ferência; 29) indeferimento de todos os pedi
dos de destaque existentes sobre a mesa,
salvo os que forem reapresentados dentro
de trinta minutos e que não estejam atendi
dos pelo princípioda prejudicialidade. Nestes
termos pede deferimento."

A Mesa, procurando talvez agilizar os nossos
trabalhos, pergunta ao ilustre autor da proposição
se esses requerimentos não poderiam ser formu
lados-verbalmente, à Mesa, neste-instante.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, quem é o autor do requerimento?

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -OCons
tituinte Genebaldo Corrêia.

O' SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Entendo, Sr. Presidente, que, ao indeferir
todos os destaques existentes, V. Ex"estará elimi
nando uma grande quantidade de requerimentos,
pois terá de volta,dentro de trinta minutos, apenas
aqueles que não estejam prejudicados e que seus
autores façam questão de reapresentar.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Eu que
ro ser mais breve. Ao invés de indeferimos os
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requerimentos e solicitarmos que novamente se
os reapresentem, proponho que simplesmente
não apreciemos os pedidos de preferência e exa
minemos separadamente a preferência de cada
um. É o caminho mais curto para atingirmos nos
so objetivo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Aprovemos o requerimento do Constituinte Ge
nebaldo Correia ...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - .. com
adendo acrescentado pela Presidência.

O SR CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, se V. Ex" não votar em
bloco os requerimentos de preferência para que
este Plenário os rejeite, se não indeferir os requeri
mentos de destaques com o apoio deste Plenário,
estaremos sujeitos a ver qualquer Constituinte que
não esteja presente neste momento levantar, de
pois, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Regi
mentalmente, aceito a proposta de V.Ex" e coloco
em votação a acolhida de todos os requerimentos
de preferência apresentados. Os Srs Constituin
tes que rejeitarem o recebimento das preferências
permaneçam como estão. (Pausa). Estão rejeita
das as preferências.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Nos termos do requerimento, V.Ex' deve
indeferir todos os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Todos
os destaques estão indeferidos.

Renovo apelo aos Srs. Constituintes no sentido
de que anunciem os pedidos individuais de des
taque.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra a V. Ex'.

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Gostaria de sugerir
a V. Ex", a fim de que o trabalho ficasse mais
eficiente e operoso, quem fossem concedidos
trinta minutos, para que aqueles que estão dispos
tos a reapresentar seus pedidos de destaque to
massem a iniciativa de levá-los à Mesa. (Não
apoiado).

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência considera que neste momento todos
os destaques já são do .conhecímento dos Srs,
Constituintes, pois já foram exaustivamente deba
tidos.

Repito a minha solicitação aos Srs. Constituin
tes. A Mesa solicita aos Srs, Constituintes que,
após a chamada de seus nomes, identifiquem,
no microfone, seus destaques, citando o número
da emenda, para que a nossa Secretaria possa
registrar tais destaques.

Voltarei a falar com V. Ex", Constituinte Acival .,
Gomes. V. Ex' não tem destaques?

O SR. CONSTITUINTE ACIVAL GOMES 
Não, Presidente. I

I

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Cons
tituinte Acival Gomes não tem destaques.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA
Sr. Presidente, para facilitar os trabalhos dos
Constituintes, o processo deve ser lento. Os cole
gas poderiam consultar o livro, analisar as emen
das, e, não fazer dessa forma, como se está pre
tendendo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi
dência imagina que, nesta altura dos nossos deba
tes, V. Ex" já tenham conhecimento pleno das
matérias discutidas e principalmente daquelas
que eventualmente possam estar prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA
Sr. Presidente, eu vou trabalhar lentamente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Conce
derei a palavra a V Ex' no fim da chamada, para
apresentar seus destaques.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMÉ)DA
Eu estendo esta minha perplexidade aos demais
colegas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte ALbérico Filho. Não tem destaque a apre
sentar.

Constituinte Alexandre Costa. Não tem desta-
que.

Constituinte A1oízio Teixeira. Não está presente.
Constituinte Álvaro Antônio.

O SR. CONSTITUINTE ÁLVARO ANTÓNIO
Retiro o destaque da Emenda n° 741.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Bocayu
va Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Emenda n° 60. As demais estão todas retiradas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Boni
fácio de Andrada. Não tem emendas a destacar.
Se tiver, peço que identifique a emenda...

Constituinte Carlos Vinagre.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS VINAGRE 
Desisto das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte César Cals. Não tem destaque a ser apre
sentado.

Constituinte Dalton Canabrava.
Constituinte Eduardo Bonfim.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Requeiro destaques para as Emendas nOs 131,
143, 138, 132, 125 e 136.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Enoc Vieira.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Art.
12, inciso ll, letras b e d.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Este
artigo se refere ao substitutivo?

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Refe
re-se ao parecer do substitutivo. E o art. 15.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Erico Pegoraro. Ao Constituinte Erico Pego
raro voltarei logo após.

Constituinte Expedito Machado. Não tem
emendas a destacar.

Constituinte Farabulim Júnior.
Constituinte Francisco Amaral.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL
- NoS 289, 214, 607 e 604.

O SR. PRESlDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Genebaldo Correia. Não tem emendas.

Constituinte Hélio Manhães.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES 
N°' 878 e 880. Quero requerer destaques a mais
duas emendas, para o que peço um prazo a V.
Ex'

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Henrique Córdova.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Sr. Presidente, indago a V.Ex' se será subme
tido à votação, independentemente de solicitação
de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É claro.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Então não tenho destaque a fazer... Isto é, tenho
a 219.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Henrique Eduardo Alves. Não tem emen
das.

Constituinte Hugo Napoleão.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
São duas, Sr. Presidente: 596 e 1.041.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti-
tuinte Humberto Souto. Desiste.

Constituinte Itamar Franco. Desiste.
Constituinte Jairo Carneiro. Não está presente.
Constituinte Jesualdo Cavalcanti. Não está pre-

sente.
Constituinte Jorge Hage. Desiste.
Constituinte Jorge Leite. Desiste.
Constituinte José Costa. Ausente.
Constituinte José Fogaça. Não tem.
Constituinte José Jorge. Não tem.
Constituinte Jutahy Júnior. Não tem.
Constituinte Leite Chaves. Não tem.
Constituinte Leopoldo Bessone.
Constituinte Leopoldo Peres.
Constituinte Leur Lomanto.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
N°S 805. Só esta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Lúcio Alcântara.

O SR. CONSmUlNTE LÚCIOALCÂNTARA
N°S 411 e 412.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Luiz Viana.

Constituinte Manoel Ribeiro. Não tem.
Constituite Mauricio Corrêa

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
N°354,359,400, 396,534.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Constí
tuinte Mauricio Pádua. Não tem.

Constituinte Michel Temmer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER 
N""976, 977 e 972.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Constí
tuinte Miro Teixeira. Desiste,
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Moysés Pimentel.

Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKlN
N°s 449 e 765.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Nilso Sguarezi.

O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI 
N°s 273

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Oscar Corrêa. Não tem.

Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- N°288, 258 e 259.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti·
tuinte Paes Landim.

Constituinte Paulo Roberto Cunha.
Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTEPLÍNIO ARRUDA SAM·
PAIO- NoS 269, 362 e 364.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti·
tuinte Plínio Martins.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
N°S 216,273 e 252.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Consti
tuinte Raul Ferraz.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - NQs

214 e 694. Desisto da nOS 693.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Rubem Branquinho.

OSR. CONSTITUINTE RUBEMBRANQUINHO
-N""191.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte SílvioAbreu.

O SR. CONSTITUINTESÍLVIO ABREU - Nos

986.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Victor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTEVICTOR FACCIONI 
Destaque para a Emenda nOs 1.103 e também
para o art. 42 do articulado do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Vmicius Cansanção.

O SR. CONSTITUINTEVINÍCIUS CANSANÇÃO
- Desisto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte VivaldoBarbosa.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
São muito poucas, Sr. Presidente: nOS 2, 24, 25,
27,28,33,37,40,41,44,155, 156 e 965.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Constí
tuinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - N° 1.062.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Agassiz Almeida.

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA
N°S 201 e 379.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Erico Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTEERICO PEGORARO
Sr. Presidente, apenas uma emenda ao art. 55
do Substitutivo, não sei o número.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência solicita que V.Ex"verifique o número.

Constituinte Ibsen Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Destaque para votaçãodo art. 97-A do adendo
ao articulado, mais as Emendas noS 749, 747 e
750.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Enoc Vieira.

O SR. CONSTITUINTEENOC VIEIRA - Gos
taria de retificar as minhas indicações, porque
me baseei no primeiro parecer. Quero apenas
corrigir: no articulado, art. 12, itens 11 e V, e art.
15.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Emendas noS 325 e 327.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Costa Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Emendas noS 404 e 405.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO MANHÃES 
Pela ordem, Sr. Presidente. Quero confirmar as
duas emendas que apresentei para destaque e
retirar o requerimento feito a V.Ex',abrindo mão
das outras duas, que não vou apresentar. Ratifico
as Emendas rr 878 e 880.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
indaga ao Plenário se há mais alguma emenda
a'ser destacada. (Pausa.)

Não havendo emendas a serem destacadas,
vou suspender os nossos trabalhos, retomando
os às 16 h. Está suspensa a reunião. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Declaro
reabertos os trabalhos.

Tendo em vista que o ilustre Constituinte Vival
do Barbosa solicitou um maior número de desta
ques, um "mínípacote", esta Presidência, ouvido
o Plenário, e sendo este também o entendimento
do Constituinte VivaldoBarbosa, resolveu colocar
em preferência os destaques por ele apresentados
em bloco. Com isto, S. Ex" terá um prazo maior,
de 10 minutos, para discutir e apresentar favora
velmente suas emendas, que votaremos em blo
co.

Quero ainda esclarecer que, quando da sua
exposição, o ilustre autor das propostas poderá
convencer o Relator de que, ao colher determi
nada proposta, esta ficará excluída, automatica
mente, do processo de votação. Os destaques
oferecidos pelo Constituinte VivaldoBarbosa são
às Emendas n° 2, 24, 25, 27, 28, 33, 37, 40,
41,44, 155, 156 e 965.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Erico
Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTEERICO PEGORARO
Sr. Presidente, pergunto a V. Ex" se, para contra
ditar, será por 'emenda ou também em bloco?

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O prazo
global será concedido ao Relator pelo mesmo
tempo e apenas S. Ex' disporá do prazo regi
mental de 10 mmutos para vontraditar ou aceitar
as propostas do ilustre Constituinte.

Tem a palavra o Ilustre Constituinte VivaldoBar
bosa, para encaminhar favoravelmente suas pro
postas, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, recebi a solicita
ção, difícIl para mim, hoje pela manhã, de renun
ciar às diversas idéias com as quais eu, ao longo
do tempo, venho querendo contribuir para os tra
balhos desta Comissão, no sentido de abreviá-las
e fechar o nosso anteprojeto. E essa contribuição
marcaria sua presença na elaboração da nova
Constltuição de maneira a mais eficiente possível.

Os senhores podem calcular o quanto isso foi
difícil, especialmente para mim, carregado de
muitas esperanças e, a esta altura, já sobrecar
regado de frustrações, decorrentes de muitas de
cisões da Assembléia Nacional Constituinte, deci
sões preliminares. Mas, pelo menos eu queria a
tranqúilidade de ter trazido algumas idéias, algu
mas contribuições a esta Comissão.

Pelo esforço feito, consegui selecionar algumas
idéias que evidentemente não representassem
qualquer choque à tendência dominante, nem
que desrespeitassem as decisões que já foram
aqui tomadas e que representam o pensamento
da maioria desta Comissão, que respeito como
democrata e até louvo. Selecionei então, alguns
tópicos que representam questões até técnicas,
questões que significam, a meu ver, um aperfei
çoamento, uma contribuição ao trabalho do nos
so Relator.

A primeira Emenda listada é a de n° 2, que
trata da questão da inserção da advocacia em
ordem e na órbita constitucional, uma reivindi
cação da classe dos advogados deste País, e, mais
do que reivindicação, um clamor, no sentido de
que o advogado tenha o mínimo de garantia para
a sua tarefa de contestação, a sua tarefa de con
fronto a sua tarefa de atrito, inclusive, com as
inStituições ; que este passe a ter um mínimo
de garantia no exercício da sua função.

Já Q Relator, acolhendo emenda do ilustre
Constituinte Michel Temer, estebeleceu dois prin
cípios que já consagram em muito esta inserção
e esta reivindicação. No entanto, ilustre Relator,
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a minha emen
da cuida de aspectos que me permitiriam insistir
com ela, apenas em relação a esses aspectos.
É para que se dê nova redação ao art. 109, criando
seus parágrafos. Considero que o caput do art.
109 da minha emenda já está atendido e acho
que alguns dispositivos do § 1° poderiam ser des
considerados, mas creio que o § 2° e os demais
parágrafos poderiam ser devida e adequadamen
te considerados pelo ilustre Relator.

O § 2° cuida de que as decisões judiciais que
resultem em condenação de advogados, por atos
praticados no exercício de sua pto~ssão, dec<;>r
rente de processo instaurado em razao de conflito
com magistrado, sejam homologadas pela Câma
ra dos Deputados ou pela Assembléia Legisjativa
quando envolverem magistrados estaduais. E que
o advogado vive um coflito cotidiano e perma
nente não só com o seu ex adverso, com o
Ministério Público, mas também com a Magis-



60 Sábado 8 DIÁRIO DAASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

tratura. O advogado precisa ter idependência
quanto à decisão final a respeito de uma expres
são mais ousada que ele use, um gesto mais
altivo que venha a usar, que a decisão não seja
tomada apenas pelo outro lado, pela Magistratura,
porque nós sabemos que o "espírito de corpo"
nessa hora pederá prevalecer. E isso, sem dúvida
alguma, poderá intimidar o livre exercido, a auto
nomia, a altivez do advogado, necessános não
a ele, não à sua profissão...

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRALI
MA- Se me permitem, eu gostaria que o Consti
tuinte Vivaldo Barbosa se aproximasse mais.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, eu
estava tentando chamar a atenção para o fato
de que o advogado, no exercício da sua profissão,
enfrenta um conflito cotidiano, permanente de
oposição não apenas ao seu ex adverso e ao
cliente do ex adverso, mas igualmente ao Minis
tério Público e ao Magistrado. E nes, ~ conflito
o advogado naturalmente poderá usar uma ex
pressão ou uma atitude mais ousada erro defesa
do seu cliente. E isto tem, ao longo do tempo,
trazido embaraço ao exercício da profissão. Há
advogados que recuam desta atitude, às vezes
necessária à defesa da sua postulação e existem
advogados que a mantêm. Estatísticas e levanta
mentos têm demonstrado que, via de regra, a
decisão final nem sempre favorece o advogado,
porque ela é tomada neste conflito com a Magis
tratura. Somos humanos e devemos reconhecer
que há de prevalecer em muitas circunstâncias
o espírito de corpo na decisão.

Para eliminar este medo, este problema na ativi
dade do advogado, estou propondo no § 20 que
as decisões que resultem em condenação de ad
vogado decorrente de processo instaurado em
razão de conflitos entre advogados e magistrados
sejam homologadas pelo Poder Legislativo; que
essa decisão não seja tomada, afinal, na esfera
judiciária. .

Ontem, antes de apresentar formalmente esta
emenda, tive uma conversa com o ilustre Relator,
que, até com algumas ressalvas na sua formu
lação, propôs-se acolher a idéia central contida
na emenda Infelizmente, porém, não foi acolhida'
formalmente no Relatório, de maneira que eu me
permito voltar a bater às portas do Sr. Relator,
para que S. Ex'acolha pelo menos a idéia central
desta proposição.

E o último parágrafo, o § 59 - porque o §
49 é complemento do § 39 - assegura ao advo
gado, a nível constitucional, a possibilidade de
reunir-se reservadamente com qualquer pessoa
presa ou detida, mesmo em regime de incomuni
cabilidade, e ter também acesso a inquéritos ou
investigações criminais sigilosas, decorrentes da
natureza de sua atividade e do exercícío da sua
profissão.

Poder-se-á estranhar por que estabelecer isso
a nível consiiludonal. Nós sabemos que isso se
dirige a autoridades, especialmente em áreas deli
cadas. Há pouco terr no Rio de Janeiro, tive
mos um problema des natureza na Justiça Mili
tar, onde uma pessoa chamada a depor, pare
ce-me, sobre o caso do Deputado Rubens Paiva
- não me lembro exatamente, mas foi um desses
casos rumorosos - e o advogado foi proibido
de acompanhhar a pessoa que iria prestar depoí-

mento. Mesmo que isso possa também ser trata
do a nível legislativo, é adequada essa inserção
a nível constitucional. E agora, quando cuidamos
de uma Constituição que se preocupa com o res
guardo dos direitos fundamentais da pessoa hu
mana, é fundamental essa cobertura ao advo
gado.

Quanto à Emenda na 24, pretendo inserir uma
forma já consagrada no § 1° do art. 102. Está
assegurado que qualquer cidadão poderá recorrer
ao Conselho Superior do MinistérioPúblico contra
alguma decisão de arquivamento de ínquênto
processado nas esferas de competência do Minis
tério Público.

Isso, em principio, já poderia ser suficiente para
resguardar qualquer cidadão da sua postura e,
às vezes, a necessidade de ver revista uma decisão
de um Promotor de Justiça, de um integrante
do MinistérioPúblico, no sentido do arquivamento
de qualquer processo ou inquérito criminal. Há
uma discussão, já longa, sobre se a ação penal
pública deve ser privativa do Ministério Público.

Rendo-me às argumentações que a instituição
tem sustentado até agora, apesar de reconhecer
a grande controvérsia a esse respeito e um certo
clamor de nossa parte, dos advogados do Brasil,
no sentido de que não deveria ser assim.

Mas, mantendo esse esquema, que reconheço
adequado, faz-se necessário, em virtude de tantos
exemplos que temos e, acima de tudo, do grande
e estrondoso exemplo que foi a questão do pro
cesso do inquérito da bomba do Riocentro 
em que o MinistérioPúblico, não fazendo qualquer
denúncia contra possíveis autores daqueles aten
tado, arquivou o inquérito criminal-, um mínimo
de defesa. A sociedade, o cidadão, precisam de
um mínimo de defesa contra uma decisão dessa
natureza do Ministério Público.

Daí eu estar prevendo, o Procurador-Geral de
Justiça continuar mantendo a decisão de arquiva
mento, a necessidade de uma explicação ao Po
der Legislativo, para que a sociedade, através des
te Poder, tenha razoável explicação sobre os moti
vos que levaram o Promotor a arquivar determi
nado inquérito que mereceria denúncia, segundo
o juízo não só dos cidadãos, mas também, neste
caso, da direção e do Congresso Nacional, ou
das Assembléias Legislativas.

A instituição fica resguardada, e apenas por
decisão do Congresso Nacional, ou da Assem
bléia Legislativa Estadual, é que o Promotor-Geral
teria que dar explicações das suas razões. Como
aqui está previsto, não sendo satisfatórias ao Po
der Legislativo essas razões, as Mesas das Casas
Legislativas ficariam intituladas a promover a res
pectiva ação penal por crime de responsabilidade
contra as autoridades que deixaram de promover
a devida e necessária ação penal.

Outra emenda, que trago à apreciação do Rela
tor é a de na 25, que pretende adicionar ao art,
62, inciso I, uma questão que também já vem
sendo debatida há muito tempo pela classe jurí
dica deste País.

É no sentido de que o magistrado, antes de
entrar no exercício da sua atividade, à semelhança
dos diplomatas, passe por uma Escola Nacional
da Magistratura. E depois de freqüentar essa esco
la, assim como os diplomatas frequentam o Rio
Branco e por essa escola são aprovados, entraria
no exercício efetivo da sua atividade.

Sabemos da delicadeza e da importância dessa
atividade, e se toma necessário resguardá-la des
ses requisitos e dessas cautelas que hoje se im
põem necessárias, até como questão reivindicada
a muitos níveis. É o que prevê a Emenda na 25.

Na Emenda na 27, reitero até emenda anterior,
para a qual chamo a atenção do Relator, pois,
a meu ver, trata-se apenas de uma omissão. Peço
que sejam estendidas aquelas possibilidades que
o cidadão tem de se defender ou agir contra a
União, na sua comarca, para os casos de manda
dos de segurança contra a autoridade federal.

Quanto à Emenda na 28, creio que eu deveria,
ao invés de fazê-Ia, levantar antes Uma questão
de ordem, um pedido de explicação ao ilustre
Relator. E que o texto da Emenda na 28, que
adiciona inciso ao art 102, impõe ao Ministério
Público não a faculdade de exercer a correição
na Polícia Judiciária, mas o dever de fazê-lo.

Idêntica emenda fez o Constituinte PlínioArruda
Sampaio, a de na 97. Na relação das emendas
aprovadas e rejeitadas consta esta como aceita
e aprovada. Mas o seu texto não está reproduzido
na versão final do anteprojeto. Se já está aceita
e é apenas um defeito de redação, de omissão
da datilografia, peço ao Sr. Relator que a considere
já aceita.

Há também, Sr. Presidente, uma questão técni
ca de importância. Trata-se da Emenda na 33,
com relação ao disposto no parágrafo único do
art. na 63. Não estou com o anteprojeto aqui,
mas tenho certeza de que se trata da participação
de advogados e membros do Ministério Público
no chamado quinto constitucional, como inte
grantes dos Tribunais de Justiça.

O processo atual - e esse dispositivo do pará
grafo único o reproduz em parte - prevê que
o Tribunal de Justiça, pelos magistrados, pelos
desembargadores, faça a escolha de uma lista
de três advogados que venham a integrar, pela
escolha final dos governadores de Estado, o corpo
do Tribunal de Justiça. Acontece que, se existe
esse preceito constitucional que impõe que 20%
dos magistrados superiores, dos desembargado
res, sejam advogados, é porque há necessidade
de os Tribunais serem também integrados por
advogados ou promotores que estão fora da ma
gistratura. Ora, se há essa necessidade, imposta
pelo preceito, é evidente que essa escolha tam
bém deve ser feita não pelos critérios próprios
da magistratura e, sim, por critérios de fora. A
inovação do parágrafo, já consagrada, é no seno
tido de que seja feita a escolha pela classe dos
advogados, por uma lista sêxtupla. Mas o tribunal
filtra essa lista, para torná-la tríplice, apenas de
três nomes.

Quero retirar a possibilidade de o Tribunal fazer
isso. O critério deve ser externo ao tribunal. Se
fosse um critério próprio do Tribunal, eu aconse
lharia que este escolhesse o magistrado. Não pre
cisaria do quinto. Se a escolha há de ser feita
pelo Tribunal é porque se quer que este imponha
um tipo de perfil a essa pessoa que vem integrá-lo.

Então eu chamaria a atenção para que efetiva
mente seja respeitada a idéia de que são os advo
gados que escolhem o seu representante. É evi
dente que, como está previsto, a decisão final
cabe ao Poder Legislativo, o que é também uma
medida louvável de V. Ex'

Outra emenda na qual insisto, é a de n° 37
Pode parecer que não se trata de matéria constitu-



Agostode 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sábado 8 61

cional. Acontece que a Constituição impõe tantos
detalhes na organização da Magistratura, seus po
deres, deveres.. obrigações e garantias, que há
um dever-do Magistrado que-não considero im
possível colocar no texto constitucional, que é
a residência do magistrado, do juiz, na comarca
onde presta serviços. É fundamental, especial
mente nas comunidades do Interior, haver um
juiz ao seu lado. Dignifica a comunidade; dá-lhe
status a presença de autoridades do nível de
um magistrado. Sem dúvida alguma, é uma exi
gência que poderia ser objeto de lei ordínáría
Mas, como já há na própria Constituição tantos
detalhes a esse respeito um outro que venha trazer
benefício público tão grande também poderia ser
contemplado.

Aemenda seguinte, a de número 40, diz repeito
ao processo legislativo. Chamaria a atenção do
ilustre Relator e dos Srs. Constituintes para o fato
de que há inúmeros princípios, inclusive aprova
dos hoje, através de emenda...

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Pediria
a atenção do Plenário, porque há um orador na
tribuna. E encareço ao ilustre Constituinte que
seja um pouco mais rápido na apresentação de
suas propostas. A Mesa tem sido excessivamente
generosa com S Ex'

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Estou chegando ao final,Sr. Presidente. Agradeço
a V. Ex' a generosidade da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Agra
deço a V.Ex' a atenção.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Já aprovamos aqui hoje uma emenda do Consti
tuinte Jorge Hage, que amplia o processo legisla
tivo aos cidadãos. O processo legislativo, agora
uma tendência desta Assembléia Nacional Consti
tuinte, deve ser o mais amplo possível.No entanto,
infelizmente,o ilustre Relator, nesta parte da orga
nização da estrutura do Judiciário, fechou as por
tas ao Parlamento no que se refere ao processo
lesgislativo, na medida em que permitiu apenas
aos Tribunais de Justiça, Federais ou Estaduais,
a iniciativade projetos de lei em matéria da sua
competência e da sua organização.

Faço um apelo, em nome do prestigio do legis
lativo,da ampliação da iniciativado processo les
gislativo,no sentido de que seja também facultado
ao Lesgislativo,não satisfeito com a estrutura de
terminada ao Judiciário, a iniciativade leis, a fim
de que seja modificada essa estrutura, inclusive
no que diz respeito à atuação do Judiciário. É
uma questão que diz respeito ao processo legis
lativo.

A emenda seguinte, a de na41 propõe o acrés
cimo de incisos ao art. 62 e diz respeito a uma
questão muito delicada. Há um clamor dos advo
gados e da sociedade brasileira contra a lentidão,
a morosidade da justiça. Sempre deixamos isso
um pouco a cargo do magistrado, porque ele
é autônomo, indenpendente. Nunca lhe deveria
mos impor restrições ou deveres demasiados.
Mas ocorreu-me que poderíamos inserir no texto
constitucional um dispositivo que estabeleça res
ponsabilidade civil a magistrado moroso, excessi·
vamente moroso, que, por ação ou omissão 
eivadas de dolo ou erro inescusável - venha a
ser. responsabilizado civilmente.

Com isso, sem dúvida alguma, conseguiríamos
avançar na questão da morosidade da JustJça
e, também, na questão da atitude responsável
do magistrado.

Não queremos ferir a autonomia e a indepen
dência do Judiciário, que deve ser consagrada
e reafirmada, mas podemos, como estou preven
do aqui, criar responsabdidades para aqueles ma
gistrados que, em alguns, casos, tanto para o dolo
como para a culpa ou erro inescusável, se omi
tem.

Sr. Presidente, nesta mesma emenda prevejo
que as decisões judiciais que envolvam responsa
bilidade civil ou criminal de magistrados não se
devem esgotar na esfera do Judiciáno; que haja
uma homolo.gação ou um conhecimento -.:... que
me parece ser a preferência de V. Ex' - desse
processo pelo Órgão legislativopertinente.

Ainda há três emendas, não de menor impor
tância, mas de menor ressonância. Uma delas
torna explícita a obrigação do Ministério Público
- a Emenda n° 44, através da qual estamos ten
tando inserir um inciso no art. 62 - de exercer,
já que é da sua esfera genérica de atribuições,
atividades de provedoria comunItária destinadas
a apurar abusos e omissões de qualquer autori
dade, promovendo sua correção e a responsa
bilidade dos faltosos. É apenas tomar explícita
uma função que, genericamente, já é da compe
tência do MinistérioPúblico.

Parece-me também que houve duas omissões
no anteprojeto; deveria ser inserida na Constitui
ção a possibilidade de os Tribunais de Justiça
com número superior a vinte e cinco desembar
gadores organizarem um órgão especial, como
já está na Constituição e é prática atual.

Todos os Tribunais de JustIça que tenham um
número expressivo de magistrados devem orga
nizar seu órgão especial para o exercício das atri
buições que competiriam a um inadministrável
plenário de um Tribunal de Justiça maior. Tam
bém, como está na atual Constituição, a possibi
lidade de criação, pelos Tribunais de Justiça e
por lei, de Tribunais de Alçada, onde isso fosse
adequado.

E a última emenda, Sr. Relator, diz respeito
à aferição de mérito para promoção de magis
trado. Há um clamor por parte da Magistratura
no sentido de que o critério de promoção por
merecimento, pelas injustiças que acontecem, pe
los envolvimentos pessoais que dele decorrem,
deveria ser abolido. Compreendo isso e carrego
a experiência de ter SIdo Secretário de Justiça
e ter convivido com esta questão de promoção
de maneira muito intima. Em conversa com mui
tos magistrados, inclusive com associações de
magistrados, e em congressos de advogados re
colhiidéias que me levaram a propor que o critério
de aferição por merecimento seja feitopelos pares
da entrância onde se deveria recolher promoção
por merecimento, porque é o melhor julgamento',
é o que melhor valoriza a ativiadde funcional de
qualquer integrante do mesmo nível.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência agradece a V. Ex' a compreensão. Tem
palavra o Ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - O
Constituinte Vivaldo Barbosa tem uma imagina
ção criativa muito grande e quero ressaltá-la,

Quanto à Emenda na2, que trata das garailtias
do advogado, entendo que essa matéria está disci
plinada no Substitutivo. OUVI e recebi sugestões
da OAB Inclusive,no último momento, ouvioutro
representante da classe. Ainda assim meu parecer
é contrário a ela, até porque as garantias alifíxadas
têm grande amplitude e podem até ensejar a parti
cularização disso na legislação ordinária.

A Emenda na 24, que estabelece o disciplina
mento para as atribuições do Ministério Público,
ao qual Inclusivese conferiu aquela competência
própna de defensor do povo, resolve esta questão,
embora a matéria desta emenda possa ser utiliza
da depois para o aperfeiçoamento da legislação
ordinária. Meu voto é contra.

Acolhia Emenda na25, mas com receio, Cons
tituinteVivaldo Barbosa, porque ela determina que
o juiz terá de se habilitar em concurso regular,
nas escolas nacionais e estaduais de magistratura,
num período nunca inferior a dois anos, após
o concurso referido neste inciso. Isso aumenta
o desnível regional deste País: Estados mais ricos
e Estados mais pobres. Creio que, se acrescen
tasse um comando para não deixar exclusivamen
te à lei complementar, à legislação ordlnána essa
matéria, mas estabelecendo algumas condições
para que seja instalada de imediato, seria melhor.
Mas acolho a emenda e, no curso do processo
da Constituinte, com o Constituinte Vivaldo Bar
bosa, estudaremos a matéria.

Quanto à Emenda na27, que permite que impe
trante, o lesado pela União, entre com mandado
de segurança contra autoridade federal e possa
recorrer ao fórum de sua residência, eu a acolho.

Quanto à Emenda na28 que acrescenta Inciso
VIII ao art. 102, permitindo ao membro do Minis
tério Público efetuar correição da Polícia .Judi
ciária.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Trata-se da emenda do Constituinte Plínio. Inda
garia se está efetivamente acolhida.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Te
nho idéia - não consegui identificar antes 
de que matéria já teria sido contemplada. Se não
foi, acolho para esse fim.

Entendo que a faculdade que se dá ao Poder
Judiciário de, dentro de uma relação de seis, esco
lher três e de submetê-los ao Poder Executivo
para nomeação - a Emenda na 33 - é sábia.
Se o próprio Poder Executivo pode fazer uma
seleção, numa lista tríplice de magistrados, esta
baIecendo a interligação, nada impede que a ad
vocacia, sendo uma instituição, escolha dentre
seis, os três que iriam passar pelo crivo do Tribu
nal. O advogado - e isso está na nova Consti
tuição - é fundamental à advocacia, à existência,
ao papel, à função da magistratura do Poder Judi
ciário. Não vejo nenhum dano nesse critério. Pelo
contrário, acho-o sábio. Sou contra a emenda.

A questão posta pelo Constituinte Vivaldo Bar
bosa na Emenda na 037 é realmente cruciante.
O magistrado, o membro do Ministério Público
é nomeado para uma cidade do interior e reside
no Recife, reside em São Paulo. Essa mudança
de residência tem criado um problema seriíssimo
para a magistratura. Peço apenas permissão ao
Constituinte Vivaldo Barbosa para ver como posso
introduzir essa questão em outra disposição que
já estabelece os requisitos para a aferição do me
recimento para efeito de promoção. Com isso,
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ela deixaria de ser mera questão de legislação
ordinária ou da organização judiciária e adquiriria
o alcance de uma norma constitucional. Acolho
com esse apelo. Concorda?

O SR. CONsmUINTE VIVALDO BARBOSA
Claro, concordo.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreíre Lima) 
Quanto à Emenda n°40, entendo que se o Relator
fizer uma leitura do art. 63, inciso Iíl, alínea "a",
irá perceber que a matéria já foi contemplada
e, por isso, o meu parecer é contra. Ela está preju
dicada.

oSR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Já está contemplada na nova redação? Se estiver
estará prejudicada.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Constituinte VivaldoBrabosa, tenho razão quando
digo que V. Ex' é um homem de imaginação
fértil.A emenda referente à responsabilidade civil
dos juízes pela excessiva demora, na prática, dos
atos de sua competência tem grande alcance.
Só que pediria permissão a V.Ex' para acolhê-Ia,
se for aprovada, determinando que se caracte
rizaria crime de responsabilidade e que seria julga
do pela Assembléia Legislativa, ficando a questão
da apuração da responsabilidade civilpara o pró
prio Judiciário, que é o poder próprio.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Certo.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Uma) - Que
ro que redija uma nota nesse sentido.

O SR. CONSmUlNTE VIVALDO BARBOSA
Perfeito.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - A
Emenda n- 44 acrescenta inciso ao art. 102, que
diz:

"Exercer as funções de provedoría comu
nitária, apurando abusos e omissões de qual
quer autoridade, promovendo sua correção
e a responsabilidade dos faltosos, bem como
zelando pelo exercício regular do poder eco
nômico e pela preservação de direitos e ga
rantias individuais e sociais."

Acolho a emenda. Apenas peço ao Constituinte
Vivaldo Barbosa que tente modificar, talvez, um
pouco a redação, não porque não esteja boa 
ela está escorreita -, mas para colocá-Ia dentro
da norma que me orientou na elaboração do
substitutivo. ,

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 62. E
a Emenda n° 155:

"Nos Tribunais de Justiça com número
superior a vinte e cinco desembargadore~
será constituído órgão especial, com o míní
mo de onze e o máximo de vinte e cinco
membros, para o exercício das atribuições,
administrativas e jurisdicionais da competên
cia do Tribunal Pleno, bem como para a uni
formização da jurisprudência no caso de di
vergência entre grupos ou seções".

Gostaria de separar as duas competências, ti
rando a última parte da emenda "para uniformi
zação da jurisprudência no caso de divergência
entre grupos ou seções". Gostaria que o comando

passasse a ter o poder de fazer..., exatamente em
função da difuculdade de alguns Estados, pelo
numero de desémbargadores... Deixaríamos a
possiblidade de. que isso pudesse ser feito.

Peço ao Constituinte VivaldoBarbosa que redija
esta orientação que dei, em nota ligeira.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex" a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRA
Estamos acompanhando com toda a atenção
que nos merece o eminente Relator, examinando
as iniciativas do nosso ilustre colega VivaldoBar
bosa. Consulto a Mesa se a esta altura é possível
mudar o texto das emendas. Como iremos votar?

Estou levantando o problema por causa do pre
cedente que se vai abrir. Ou se aprova ou não
se aprova.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Assim
que o ilustre Relator acabar a exposição, respon-
derei a questão de ordem de V.Ex" .

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Quanto à Emenda n° 965, creio, Constituinte Vi
valdo Barbosa, que com os critérios objetivos pro
postos pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio
no seu anteprojeto, e aperfeiçoados por V. Ex'
em algumas de suas emendas, não há por que
se alterar esse critério. Se levarmos esse critério
para os juízes das entrâncias inferiores, criaremos
o conflito, a disputa, a contenda entre eles. O
fundamental, na minha visão, seria criar critérios
objetivos que, tanto quanto possível, tornassem
seguro e justo o julgamento quanto ao mereci
mento. Sou contra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex' que leia a de n° 156, por obséquio, e
entregue ao Relator.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA-

"Acrescente-se ao artigo 66, alínea c, com
a seguinte redação: "c) a criação de Tribunais
de Alçadas"

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)
Constituinte Vwaldo Barbosa, gostaria que V. Ex"
conferisse, lendo o art. 66, alínea "c" inciso íll,
que a matéria já foi contemplada e portanto preju
dicada.

Quero dizer ao Constituinte Adolfo Oliveira que
não tive nenhum propósito de ficar com a possibi
lidade de entrar no mérito e lidar com ele. Pergun
tei ao Constituinte VivaldoBarbosa se S. Ex" admí
tia que eu a recebesse em parte e fizesse o traba
lho de sistematização na hora em que for incor
porar as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, para conhecimento do Plenário, in
forma que os destaques apresentados pelo Cons
tituinte Vivaldo Barbosa às Emendas de noS 02,
24, 33 e 965 tiveram parecer contrário do Relator.
As Emendas de números 25, 27, 28, 37,41 e
44 foram acolhidas pelo Relator. As Emendas n'"
40 e 56 são consideradas prejudicadas e as
Emenda de n° 155 está sendo acolhida, em parte,
pelo Relator, com redação a ser oferecida oportu
namente.

Esta presidência vai colocar em votação as
emendas com parecer contrário, oferecidas pelo

Relator, ou seja, as Emendas de n"" 224, 33 e
965. Consulto ao ilustre Constituinte Vivaldo Bar
bosa, tendo em vista o acolhimento que o ilustre
Relator deu às propostas de S. Ex', se retiraria
os destaques para a composição redacional a ser
feita oportunamente com o ilustre Relator.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Retiro, sim. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Então
vamos passar à votação dos destaques às Emen
das ·de n° °2, 24, 33 e 965. Os Srs. Constituintes
que votarem "sim"...

. O SR. CONSTITUINTEMICHELTEMER - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, para um
esclarecimento sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTEMICHELTE:MER - Sr.
Presidente, o proponente da emenda, ilustre
Constituinte VivaldoBarbosa, no tocante à Emen
da n° 02, sustentou e pediu aprovação apenas
- e seria conveniente esclarecer - dos §§ 2°
a 5° da sua emenda. S. Ex' propõe esses pará
grafos ao art. 109, já que este, com nova redação,
foi aceito pelo ilustre proponente. Portanto, não
é toda a emenda que está em votação, mas ape
nas os artigos. Gostaria de ouvir o Constituinte
Vivaldo Barbosa a este respeito.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Exatamente. este foi o meu encaminhamento,
porque o caput do art. 109, com a redação que
proponho, e o seu § 1° já estão contemplados
pelo Relator, que acolheu a emenda do ilustre
Constituinte Michel Temer. Mas o restante...

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Eu
votei contra...

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Os parágrafos seguintes é que mereceriam...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação os §§ 2°, 39, 4° e 5° do art. 109, bem como
as Emendas nOs 24, 33 e 965, com parecer con
trário do Relator. Foi retirado o destaque de V.
Ex'?

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Não entendi. V.Ex"me tinha argúido se eu concor
daria em retirar os destaques...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex'
retirou também o destaque referente à Emenda
n° 2?

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Desculpe-me. Entendi que havia retirado os des
taques às emendas não-acolhidas pelo Relator
e que as outras...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex'
retirou todos os destaques? Não há matéria a
ser votada então. (Palmas.)

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Erico
Pegoraro.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO
Sr. Presidente, desejo manifestar-me retirando
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meu pedido de destaque, tendo em vista o equí
voco ocorrido (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência agradece a V.EX a atenção e a gene
rosidade, Constituinte Erico Pegoraro.

Em votação a Emenda n° 362, cujo destaque
foi solicitado pelo ilustre Constituinte PlínioArruda
Sampaio.

A emenda dá nova redação ao art. 10

"Art. 1o O Legislativoé exercido pela Câmara
dos Deputados."

S. Ex' tem o prazo regimental de 3 minutos.

o SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO - Sr. Presidente, essa emenda não será
aprovada, dado que a maioria da Casa tem outra
posição. Masqueríamos que ficasse marcada aqui
a proposta do Partido dos Trabalhadores, para
que tenhamos apenas uma Câmara, ou seja, o
sistema unicameral. Queremos apenas consignar
os votos favoráveis a essa tese. Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, sou contrário ao ponto de vista de
S. EX Acho indispensável, no sistema que elabo
ramos, o sistema bicameral.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação a matéria.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, peço a palavra, peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V. EX

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, V. Ex' vai perdoar-me, mas tenho
de marcar uma posição aqui, inclusive, por uma
questão de coerência. O nobre e eminente Relator
emitiu parecer favorávela um grupo de emendas,
de autoria do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa.
Mas isso não conclui a apreciação da matéria.
Conclui a partir...

O SR PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - O Plená
rio tem de se pronunciar.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
O Plenário tem de aprovar. Pode ser que o Plená
rio, em determinado caso, não esteja de acordo
com o parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Mas
se não foi colocado em votação e o pr6pno autor
retirou o destaque, não há o que discutir, Ex'

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Então não há o que se votar. As emendas não
foram aceitas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Todos
os destaques foram retirados.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
As emendas não foram aceitas?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Elas
foram apreciadas e vão ser aproveitadas pelo Re
lator ou não, de acordo com sua conveniência.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
O Plenário não pode deixar de se pronunciar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Haven
do sido retirado o destaque, a não ser que V.
EX solicite o destaque regimental...

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVElRA
Não solicito o destaque, porque ele já foi pedido
pelo nobre Constituinte VivaldoBarbosa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Mas
V. EX retirou o destaque.

O SR CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA 
Então não há deliberação?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há deliberação sobre nenhuma das emendas, EX
Fui claro ao anunciar isso. Nenhuma emenda me
receu aprovação do Plenário. Inclusive anunciei
a votação de outra emenda.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V. EX

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, o entendimento era de
que o Constituinte faria a defesa de suas emendas,
o Relator opinaria sobre elas, e, no caso, duas
coisas poderiam acontecer: ou se rejeitariam as
emendas não aceitas pelo Relator, ou o Consti
tuinte retiraria os pedidos de destaque das emen
das rejeitadas. Mas a opinião do Relator tem de
ser submetida ao Plenário, para que ela possa
ser considerada...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - S. EX
me disse que retirou todos os destaques.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Mas, se S. EX retirou todos os destaques,
o Relator não pode aproveitar a matéria proposta
pelo Constituinte. Não há como fazê-lo. Temos
de votar a opinião do Relator. A menos, Sr. Presi
dente ...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É regi
mental a solicitação de V. EX Vamos proceder
à votação das matérias que receberam parecer
favorável do ilustre Relator.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, peço um esclarecimento a V. Ex'
Como se comportará aquele Constituinte que
concorde com o Relator,em parte, e esteja dispos
to a votar com S. Ex' em cinco dos pareceres,
mas não em um?

o SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- faz a ressalva.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
A ressalva significa que eu me proponho a ser
derrotado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, ao tomar a deliberação, ouviu inclu
sive o Plenário e, na oportunidade, V. EX estava
presente. O procedimento adotado por esta Presi
dência foiaprovado por V.EX, ilustre Constituinte
Ibsen Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Pergunto a V. EX se tenho o direito de requerer
a votação em separado de uma dessas matérias
acolhidas pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. EX
teria o prazo regimental, acertado pela Presidên
cia, para os pedidos de preferência. Não o exer-

cendo, a Presidência não poderá receber o pedido
de destaque oferecido por V. EX (Palmas.)

Vamos proceder' à votação das emendas com
parecer favorável oferecido pelo ilustre Relator,
ou seja, as Emendas n''s 25, 27, 28, 37, 41, 44
e 155.

Os Srs Constituintes que votarem "sim" esta
rão aprovando as emendas; os que votaram "não"
as estarão rejeitando.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS 
Sr. Presidente, não é possivel fazer assim. Há ne
cessidade de se votar cada emenda em separado,
pois pode ocorrer que eu concorde com uma
e não concorde com outra.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência já anunciou a votação.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, desejo manifestar-me justamente
para encaminhar a votação.

O nobre Constituinte Plínio MartInS levantou a
hipótese de concordar com umas, mas com ou
tras não.Então poderíamos votar de duas manei
ras: ou votamos "sim", acompanhando, e quem
não estiver de acordo com a outra faz a ressalva...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Res
salva é uma declaração de voto em separado.
A Mesa acolhe a declaração em separado.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO 
Sr. Presidente, antes que V. Ex" anuncie o resul
tado, desejo apenas obter uma explicação. Em
cinco das emendas votei "não"; em uma, con
cordei com o Relator. V. EX consignou como
"sim" o total. Não posso compreender isto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O voto
de V. EX foi registrado em separado naquelas
emendas que não constavam da declaração.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO
Obrigado

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -A Presi
dência vai proclamar o resultado: 27 Srs. Consti
tuintes votaram "sim"; 26 Srs. Constítumtes vota
ram "não"; houve duas abstenções; total, 55 vo
tos. Não havendo atingido quorum regimental,
as emendas ficam prejudicadas.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Bocayuva Cunha, Bonífácio de Andrade, Carlos
Vinagre,Cesar Cals Neto, Eduardo Bonfim, Egídio
Ferreira Lima, Ercio Pegoraro, Genebaldo Correia,
Henrique Eduardo Alves, Hugo rlapoleão, Adolfo
Oliveira,Jorge Hage, José Jorge, Lúcio Alcântara,
Manoel Ribeiro,Mauricio Corrêa, Maurício Pádua,
MichelTemer, MiroTeixeira, Nelson Wedekin, Os
car Corrêa, Osvaldo Macedo, Paes Landim, Raul
Ferraz, VivaldoBarbosa, Israel Pinheiro e Manoel
Moreira.

Votaram "não" os seguintes Srs Constítumtes:
Acival Gomes, Agassis Almeida, ~bérico Filho,
Alexandre Costa, AloysioTeixeira,AlvaroAntônio,
Dalton Canabrava, Enoc Vieira, Hélios Manhães,
Henrique Córdova, Humberto Souto, Jorge Leite,
José Fogaça, Jutahy Júnior, Leite Chaves, Leur
Lomanto, LuizViana, Plínio Arruda Sampaio, Plí
nio Martins, Ronaro Corrêa, Rubem Branquinho,
Victor Faccioni, Ibsen Pinheiro, Tito Costa, Israel
Pinheiro e Marluce Moreira Pinto.
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Abstiveram-se de votar os seguintes Srs. Consti
tuintes:

Jairo Carneiro e SílvioAbreu.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra:

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, para minha orientação, pediria a
V. Ex' que esclarecesse o seguinte: tenho em
mãos uma relação de destaques a emendas com
os nomes dos respectivos Parlamentares propo
nentes, e queria saber de V. Ex' se esta vai ser
a seqüência para a votaçaõ.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não.
A Mesa vai apreciar os destaques pelos artigos
apresentados pelo ilustre Relator no seu texto.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V. Ex' pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Quero apenas fazer o registro de que realmente
houve um acordo que não foi cumprido pela
maioria. Que fique registrado que os responsáveis
pela maioria desta Casa não cumpriram o acordo
que fizeram com o Constituinte VivaldoBarbosa.
Lavro aqui o meu protesto.

O SR. CONSTITUINTE JORGE LEITE- Pela
ordem, para contraditar.

Sr. Presidente, fui informado pelo ilustre Consti
tuinte Ibsen Pinheiro de que existíam apenas qua
tro emendas que teriam sido acordadas: 27, 28,
41 e 44. Depois disto houve a questão de ordem
do Constituinte Adolfo Oliveira, muito bem res
pondida pelo Ilustre Relator Egídio Ferreira Lima.
Daí por diante, parece-me que se estabeleceu um
pequeno conflito de definições e por isso eu mes
mo votei contra, porque nada compreendi, além
do entendimento que havia sido acordado com
Constituinte Ibsen Pinheiro. Tive que votar contra.
Não quebrei o acordo; é preciso esclarecer me
lhor. Sendo esclarecido, vamos cumpri-lo.

O SR.PRESIDENTE(OSCARCORRÊA)- Não
há questão de ordem a ser respondida.

Tem a palavra o Relator, que pediu a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. RELATOR (EgídJo Ferreira LIma) - Sr.
Presidente, pedi uma questão de ordem para ex
plicar ao Constituinte Jorge Leite que, quando
fiz um exame rápido, ficaram algumas dúvidas,
ao que coloquei interrogação. E disse ao Consti
tuinte VivaldoBarbosa que isso era um processo.
No debate fui obrigado a mudar de posição com
relação a algumas emendas, porque me convenci
com alguns argumentos, e isso é perfeitamente
normal dentro de um julgamento. Vouter o cuida
do, daqui para frente, de ser o mais rigoroso possí
vel neste julgamento.

O SR.CONSTITUINTEJORGE LEITE- Cons
tituinte Egídio Ferreira Lima, não tenho nenhuma
dúvida quanto ao comportamento e à lisura de
V.Ex"... Foi um lapso.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Em vo
tação a Emenda n° 362, cujo texto é o seguinte:

"Dá nova redação ao art. 1°:
Art. 1c - O Legislatívoé exercido pela Câmara

dos Deputados."
Os Srs. Constituintes que votarem "sim" esta

rão aprovando a emenda; os que votarem "não"
a estarão rejeítando.

(Votaçáo.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -A Presi
dência anuncia o resultado ...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, sobre o processo de vota
ção, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex" para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GENBALDOCORREIA
- Quero sugerir a V. Ex', com a anuência do
Plenário, que os casos em que os votos fossem
pela rejeição e desde que atmgissem o limite míni
mo para isso, 32 votos, que considerasse rejeitada
a matéria e tomasse os dernars como abstenção.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Em que
pese, a ser, esse processo o mais prático, não
é constitucional. V.Ex"há de compreender.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - É inconstitucional?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Nem
ao menos regimental.

Quarenta e sete Srs. Constituintes votaram
"não"; 5 Constituintes votaram "sim"; houve uma
abstenção, total, 53 votos. Está rejeitada a emen
da.

Votaram "sim" os seguintes Srs. Constituintes:
Eduardo Bonfim, Adolfo Oliveira,Plínio Arruda

Sampaio, VivaldoBarvosa e Ibsen Pinheiro.
Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
AcivalGomes, Agassis Almeida, Albérico Filho,

Alexandre Costa, AloysioTeixeira, ÁlvaroAntônio,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Carlos
Alberto, Carlos Vinagre, César Cals Neto, Egídio
Ferreira Lima, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expe
dito Machado, Francisco Amaral, Genebaldo Cor
reíra, HélioManhães, Henrique Córdova, Hugo Na
poleão, Humberto Souto, Jairo Carneiro, Jorge
Hage, Jorge Leite,José Fogaça, José Jorge, Juta
hy Júnior, Leur Lomanto, LÚCIO Alcântara, Manoel
Ribeiro, Mauricio Corrêa, Maurício Pádua, Michel
Temer, MiroTeixeira,Nelson Wedekin, Oscar Cor
rêa, Osvaldo Macedo, Paes Landim, PlínioMartins,
Ronaro Corrêa, Rubem Branquinho, SílvioAbreu,
Victor Faccioni, Tito Costa, Costa Ferreira, Israel
Pinheiro e Marluce Moreira Pinto.

Absteve-se de votar o Sr. Constituinte Raul Fer
raz

Em votação a Emenda n° 404, de autoria do
ilustre Constituinte Costa Ferreira. S. Ex' solicitou
destaque para ela.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, pela ordem. Entendi que V. Ex'
iria colocar em votação as emendas do Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio, uma após a outra.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência foi clara ao anunciar, numa questão de
ordem levantada pelo Constituinte Lúcio Alcân
tara, que faria a votação pela ordem de artigos

do texto apresentado pelo ilustre Relator Egídio
Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Então é a do Constituinte Bocayuva Cunha, art.
38. Retiro e peço desculpa, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem. Gostaria de saber qual
o critério que a Mesa está adotando.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É o
antigo, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Mas
em ordem crescente ou decrescente?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Cres
cente.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - A nú
mero 12?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
mos discutindo a n° 2, destaque ao art. 2°

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Or
dem crescente das emendas?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Há um
texto consolidado no substitutivo do Relator.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, não tenho emenda, mas há destaque
sobre os artigo do articulado.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É esse
que está sendo utíhzado para critério de votação.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - V. Ex'
está colocando em discussão a Emenda n° 404?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É o
número da emenda, Sr. Constituinte, não o núme
ro do artigo. A Emenda rr 404 diz respeito ao
art. 2°

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - É o
art. 2°

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Se V.
Ex' tiver algum destaque ao art. 1°ou ao art. 2°..

O SR. PRESIDENTE ENOC VIEIRA - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - "Dê-se
ao art. 2° desta seção a seguinte redação:

Art. 2° A Câmara dos Deputados compõe-se
de até quatrocentos e oitenta e sete represen
tantes do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores
de dezoito anos e no exercício dos direitos políti
cos, pelo voto direto e secreto, exceto em caso
de aumento de população mediante recensea
mento e a criação de novos Estados, na forma
da lei."

Concedo a palavra ao ilustre Relator.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Não,
de acordo com as razões do relatório da Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra para encammhar favoravelmente o ilus
tre autor da proposta.

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o objetivo da
nossa emenda é descaracterizar a fixação de nú
mero de deputados, haja vista ser mais caracte
rístico para Estados unitários no Brasil, principal-
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mente na Constitumte, quando já estamos tentan
do criar alguns outros Estados. Fixaraqui o núme
ro de Deputados seria temerário. Então, seria bom
que houvesse a ressalva: no caso de serem cria
dos novos Estados, esse número seria alterado.
N.estaríamos cometendo uma aberração.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria. Os Srs. Constituintes
que votarem "sim" estarão aprovando a emenda;
os que votarem "não" a estarão rejeitando.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência vai proclamar o resultado: votaram "sim"
9 Srs. Constituintes; votarão "não" 43 Srs. Consti
tuintes; total, 52 votos. Está rejeitada a emenda.

Votaram "sim" ossequintes Srs, Constituintes:
Alexandre Costa, AlvaroAntôruo, Bocayuva Cu

nha, Eduardo Bonfim, Erico Pegoraro, Miro Tei
xeira, Paes Landim, Vivaldo Barbosa e Costa Fer
reira.

Votaram "não" os seguintes Srs. Constituintes:
Acival Gomes, Albérico Filho, Carlos Vinagre,

Cesar Cals Neto, Dalton Canabrava, Egídio Fer
reira Lima, Enoc Vieira, Expedito Machado, Fran
cisco Amaral, Genebaldo Correia, HélioManhães,
Henriq~e Córdova, Henrique Eduardo Alves, Hugo
Napoleao, Humberto Souto, Adolfo Oliveira, Jairo
Carneiro, Jorge Hage, Jorge Leite, José Fogaça,
José Jorge, AloysioTeixeira, Jutahy Júnior, Leur
Lomanto, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro, Mau
rício Corrêa, Maurício Pádua, Nelson Wedekín,
Oscar Corrêa, Osvaldo Macedo, Plínio Arruda
Sampaio, PlínioMartins,Raul Ferraz, Ronaro Cor
rêa, Rubem Branquinho, SílvioAbreu, VictorFac
cioni, Ibsen Pinheiro, Tito Costa, Israel Pinheiro,
Marluce Moreira Pinto e Messias Góis.

Emenda n° 405, de autoria do nobre Consti
tuinte Costa Ferreira, que solicitou destaque para
a matéria.

Concedo a palavra ao ilustre RelatorEgídio Fer
reira Lima. S. Ex" disporá de três minutos para
falar contra a matéria. (Pausa.)

O nobre Constituinte desistiu do destaque.
Vamos passar a outro item da votação.
Em votação a Emenda n° 878, de autoria do

nobre Constituinte HélioManhães.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Hélio

Manhães, para defender a sua proposta. S. Ex"
disporá de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO MANHÃES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a minha emenda
ao substitutivo do ilustre Relator, Constituinte Egí
dio Ferreira Lima, visa a modificar a disposição
constitucional no tocante ao recesso parlamentar.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, no momento
em que se fala no sistema parlamentar, em valo
rizar a atividade legislativa, no momento em que
queremos modernizar as nossas instituições, no
momento em que se fala em recuperar o prestigio
das Casas Legislatívas, creio que neste Plenário
da nossa Comissão ninguém teria a coragem de
negar que é profundamente constrangedor para
o Parlamentar, quando se dirigepara os seus Esta
dos, aqui não comparecer nem nas Comissões
nem no Plenário. Então praticamos uma farsa:
um Congresso Nacional aberto, funcionando ape
nas ficticiamente, enquanto todos vamos para as
nossas campanhas eleitorais.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, por que
não alterar, em ano de eleição, a data do recesso
parlamentar, fazendo com que ele caia exatamen
te no período que vai de agosto a novembro,
quando ficamos inteiramente dedicados à nossa
campanha eleitoral?Isso, para nós, no meu enten
dimento, Sr. Presidente, é altamente moralizador
para o Poder Legislativo, que readquiriria, assim,
o seu prestígio perante a opinião pública, diante
de tantas outras providências necessárias a fim
de se fazer,efetivamente, funcionar o Poder Legis
lativo.

Pediria a atenção dos Srs, Constituintes para
esta nossa proposta de emenda, cujo objetivonão
é outro senão o de moralizar o Poder Legislativo,
porque é profundamente lamentável o-povosaber
que ficamos três meses no nosso Estado. O eleitor
fica perguntando se estamos trabalhando e rece
bendo. Portanto, aí eStá o grande objetivo da mi
nha emenda, que é o de modificar esse aspecto
da nossa Constituição. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Relator e Constituinte
Egídio Ferreira Lima para encaminhar em sentido
contráno à proposição.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - No
bre Constituinte HélioManhães, gostaria de suge
rir a V. Ex" que deixássemos a matéria para uma
emenda posterior, em Plenário, quando pensa
riamos melhor a esse respeito. A matéria é delica
da; por isso cuidaríamos dela como uma emenda
ao projeto constitucional. Então, pessoalmente,
comprometer-me-ia com o nobre Constituinte a
tentar, com os Srs. Constituintes, coordenar um
disciplinamento para esta situação ...

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO MANHÃES 
Sr. Presidente, se o Relator pudesse acolher a
preliminar, insistiria em que o Plenário pudesse
votar. E farei mais uma consideração.

Está-se implantando o sistama parlamentar de
governo; daí por que a responsabilidade das Ca
sas Legislativas vai aumentar, e muito mais, a
partir do próximo ano. De forma que, se pudés
semos adotar, aqui e agora, esta emenda, apro
vada, no corpo do relatório final desta Comissão,
seria, quando nada, uma vitória desta Comissão,
que trata da organização dos poderes e do sistema
de governo. Seria um passo à frente para nós,
Parlamentares, dando uma demonstração da nos
sa preocupação em moralizar o processo legisla
tivo desde agora.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Em vo
tação a matéria. Os Srs. Constituintes que votaram
"sim" estarão aprovando a emenda; os que vota
rem "não" a estarão rejeitando.

(Votação.)
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA

Se fosse em ano de eleição, de renovação do
Congresso, aceitaria. Nessa situação, voto "não".

(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Qua

renta e um Srs. Constituintes votaram "não"; 12
Srs. Constituintes votaram "sim"; total 53 votos.
Está rejeitada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes: Ací
vai Gomes, Agassis Almeida, Aloysio Teixeira,
Francisco Amaral, HélioManhães, Jairo Carneiro,

Jorge Hage, MaurícioPádua, Nelson Wedekin, Plí·
nio Arruda Sampaio, Raul Ferraz e SílvioAbreu.

Votaram "não" os seguintes Constituintes: Al
bérico Filho,Alexandre Costa, ÁlvaroAntônio, Bo
cayuva Cunha, Carlos Vinagre, Cesar Cals Neto,
Dalton Canabrava, Eduardo Bonfim, Egídio Fer
reira Lima, Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito
Machado, Genebaldo Correia, Henrique Córdova,
Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Hum
berto Souto, AdolfoOliveira, Jorge Leite,José Fo
gaça, José Jorge, Jutahy Júnior, Leur Lomanto,
Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro,MaurícioCorrêa,
MichelTemer, MiroTeixeira,Oscar Corrêa, Osval
do Macedo, Paes Landim, Ronaro Corrêa, Rubem
Branquinho, Victor Faccioni, Vivaldo Barbosa, Ib
sen Pinheiro, Costa Ferreira, Israel Pinheiro, Mar
luce Moreira Pinto e Nelson Jobim.

Emenda rr 880, de autoria do ilustre Consti
tuinte HélioManhães:

"Inclua-se no Substitutivo o seguinte ar
tigo:

Art. 11. .. .
§ 1° Desde a expedição do diploma até

a inauguração da legislatura seguinte, os
membros do Congresso Nacional não pode
rão ser presos, salvo flagrante de crime ina
fiançável.

§ 20 No caso de flagrante de crime ína
fiançável, os autos serão remetidos, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, à Câmara res
pectiva, para que resolva sobre a prisão.

§ 30 Os Deputados e Senadores serão
submetidos ajulgamento perante o Supremo
Tribunal Federal que, recebendo a denúncia
e considerando a gravidade do delito,poderá
determinar a suspensão do exercício do
mandato Parlamentar até a decisão final.

Fica suprimido o § 40 do artigo 11 do ante
projeto da Comissão do Poder Legislativo."

O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, as medidas que
propomos - V.ExoP já perceberam - foram der
rotadas. Tenho a impressão de que muitos não
entenderam a questão do recesso parlamentar,
que é apenas a de mudar a data. Não vou repor
tar-me ao assunto porque esta providência tam
bém tem o sentido moralizador da atividade parla
mentar, pois tem a finalidade de fortalecer o Poder
Legislativo. Esqueci-me até de citar um fato que
ocorreu na campanha eleitoral passada. A Casa
funcionou apenas com um Deputado na Presí
dência, que não era candidato, e um Deputado
no plenário. Chamaria a atenção de V. Ex" porque
vou reapresentar a emenda no Plenário, de acordo
com a sugestão do Relator, e acho que os Consti
tuintes vão compreender o objetivo da minha me
dida.

Por outro lado, esta emenda visa a acabar com
o privilégiodos Srs. Deputados. Fala-se na ques
tão de o Deputado não pagar Imposto de Renda.
Parece que todos aqui consorcialmente enten
dem que também esta medida tem o objetivo
de moralizar o Poder Legislativo. Esta emenda
trata da inviolabilidadedo mandato, da imunidade
parlamentar. Achamos que imunidade parlamen
tar deve ocorrer no âmbito da atividade parla
mentar, ligada à atividade política do Deputado
e do Senador. É incríveladmitir que se um Depu
tado, investido do seu mandato, hoje, numa rua
de Brasília, praticar um crime cimum, esteja ele
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acobertado por uma série de privilégios. A nossa
emenda, portanto, visa a estabelecer que, prati
cando o Deputado um crime comum, deve res
ponder, embora com foro privilegiado, pela res
ponsabilidade penal, pela culpa que possa ter na
prática do delito.

Este é também o objetivo moralizador desta
emenda, que apresento à Assembléia Nacional
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem, sobre o processo de vota
ção.

Penso que há uma preliminar nesta questão
de prejudicialidade, porque esta questão está tra
tada no articulado distribuído pelo Relator, no art.
11 e seus parágrafos.

Levanto, então, como questão de ordem à Me
sa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Mas
esta emenda é aditiva, razão pela qual está sendo
discutida.

O SR CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Sr.
Presidente, perdão, mas posso cotejar, aqui, para
V. Ex', porque há coincidência integral de dispo
sitivos.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, pela ordem. A proposta é diferente
do texto do Ilustre Relator. O Constituinte que
oferece a emenda não admite a licença, e o Rela
tor condiciona a licença.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Relator.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Uma) - Voto
contra. Entendo que a matéria está bem disci
plinada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação Os Srs. Constituintes que votarem "sim"
estarão aprovando a emenda; os que votarem
"não" a estarão rejeitando.

(Votação.)

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vota
ram "não" 46 Srs. Constituintes; votaram "sim"
3 Srs. Constituintes; total, 49 votos. Está rejeitada
a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Hého Manhães, Adolfo Oliveira e Raul Ferraz.
Votaram "não" os seguintes Constituintes:
Acival Gomes, Agassiz Almeida, Albéríco Filho,

Alexandre Costa, Aloysio Teixeira, Alvaro Antônio,
Bocayuva Cunha, Carlos Vinagre, CésarCals Neto,
Dalton Canabrava, Eduardo Bonfim, Egídio Fer
reira Uma, Enoc Vieira,Erico Pegoraro, Expedito
Machado, Genebaldo Correia, Henrique Córdova,
Hennque Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Jairo
Carneiro, Jorge Hage, Jorge Leite, José Fogaça,
José Jorge, Jutahy Júnior, Leur Lornanto, Lúcio
Alcântara, Manoel Ribeiro,Maurício Corrêa, Michel
Temer, MiroTeixeira, Nelson Wedekin, Oscar Cor
rêa, Osvaldo Macedo, Paes Landim, Plínio Arruda
Sampaio, Plínio Martins, Ronaro Corrêa: Rubem
Branquinho, SílvioAbreu, Victor Faccioru, Vivaldo
Barbosa, Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira, Israel Pi
nheiro e Marluce Moreira Pinto.

Emenda Aditiva rr 412, do ilustre Constituinte
Lúcio Alcântara.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Lúcio
Alcântara, pelo prazo regimental de três minutos.

O SR. CONSTITUINTELÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o objetivo da
rmnha emenda é restaurar a redação que veio
da Subcomissão do Poder Legislativo, fazendo
no art. l l, § 8°, o seguinte enunciado:

"Os Deputados e Senadores estão, em
suas opiniões, palavras e votos, vinculados
exclusivamente à sua consciência".

Com isso quero deixar bem claro que o Parla
mentar é completamente livre na sua atuação,
estando a salvo de qualquer mandato imperativo
ou constrangimentos outros, como, por exemplo,
o instituto da fidelidade partidária e outros que
se cogitam inclusive retomar em outras Comis
sões que estão funcionando nesta Assembléia Na
cional Constituinte. Este é o objetivo da minha
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Uma) - No
bre Constituinte Lúcio Alcântara, sua emenda tem
um alto alcance filosófico. É inclusive adotada
por algumas Constituições sedimentares. Parabe
nizo V. Ex", pela emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
havendo oradores inscritos para pronunciar-se
contra, vamos passar ao processo de votação
Os Srs. Constituintes que votarem "sim" estarão
aprovando a emenda; os que votarem "não" a
estarão rejeitando.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO- "Não", com declaração de voto que enca
minharei a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência recebe a declaração de voto de V. Ex',
Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
anuncia o resultado: 49 Srs. Constitumtes votaram
"sim"; 2 Srs. Constituintes votaram "não"; total,
51 votos. Está aprovada a emenda. (palmas.)

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Acival Gomes, Agassiz Almeida, fJbérico Filho,

Alexandre Costa, Aloysio Teixeira, Alvaro Antônio,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Carlos
Vinagre, Cesar Cals Neto, Eduardo Bonfim, Egídio
Ferreira Uma, Enoc VIeira, Erico Pegoraro, Expe
dito Machado, Francisco Amaral, Genebaldo Cor
reia, Hélio Manhães, Henrique Córdova, Henrique
Eduardo Alves,Hugo Napoleão, Humberto Souto,
Adolfo Oliveira,Jorge Hage, Jorge Leite, José Fo
gaça, José Jorge, Jutahy Júnior, Leur Lomanto,
Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro, Maurício Corrêa,
Maurício Pádua, Michel Temer, MiroTeixeira, Nel
son Wedekín, Oscar Corrêa, Osvaldo Macedo,
Paes Landim, Plínio Martins, Raul Ferraz, Ronaro
Corrêa, Rubem Branquinho, Sílvio Abreu, Victor
Faccioni, Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira, Israel Pi
nheiro, Marluce Moreira Pinto e Messias Góis.

Votaram "não" os sequmtes Constituintes:
Jairo Carneiro e Plínio Arruda Sampaio.

Em votação a Emenda rr 80S, de autoria do
Ilustre Constítumte Leur Lomanto:

"1) Dê-se ao art. 12 do anteprojeto da
Subcomissão /li-A a seguinte redação:

Art. 12. Os Deputados e Senadores não
poderão, desde a posse:

I - firmar ou manter contrato com pes
soa de direito público, autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista ou
empresa concessionária do serviço público,
salvo quando o contrato obedecer a cláusu
las uniformes ou for relativo ao exercício de
funções definidas pela Constituição;

11 - presidir entidade sindical ou associa
ção de classe;

III - exercer outro cargo eletivo federal,
estadual ou municipal, ressalvadas as exce
ções previstas no inciso I.

2) Dê-se ao inciso I do art. 14 do antepro
jeto da Subcomissão lU-A a seguinte redação:

Art. 14. Não perde o mandato o Depu
tado ou Senador.

I - investido na função de Primeiro-Mi
nistro, Ministro de Estado, Chefe de Missão
Diplomática permanente, Governador de
Território, Secretário de Estado, do Distrito
Federal, de Território e de Prefeituras das
Capitais ou eventualmente prefeito, Superin
tendente de Autarquia, Presidente de Empre
sa Pública ou Empresa de Economia Mista "

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Eu queria só consultar a Mesa sobre
se essa emenda não está atingida pelo princípio
da prejudicialidade, porque votamos ontem uma
emenda tratando da mesma matéria.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
gostana de fazer um esclarecimento. A emenda
é aditiva. O ilustre autor acrescenta, no item I,
a expressão "ou for relativo ao exercício de fun
ções definidas pela Constituição", razão pela qual
ela não fica prejudicada, ilustre Constituinte Gene
baldo Correia.

O SR. CONSTITUINTEMIROTEIXEIRA-Item
I de que artigo?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Item
I do art. 12, que está sendo votado na Emenda
n° 805

O 8R. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex" a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
É que a Emenda n° 805 é de autoria do Consti
tuinte César Cals Neto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A
Emenda n° 805 é do Constituinte Leur Lomanto.
Essa emenda foi apresentada, Inicialmente, aos
anteprojetos, naquela primeira fase, razão pela
qual ela tem essa diferença. Mesmo assim ela
não fica prejudicada, porque é aditiva.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Eu só queria fazer uma consulta ao autor
da emenda - para facilitar, no meu entendimen
to, a discussão da matéria - se admitiria suprimir
a parte relativa à superintendência de autarquias,
porque entendo que permitir ao Deputado assu-
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mir SupE!rintendencia de lAPAS, INPS e coisas
desse npo, evidentemente, não...

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
O autor concorda com a supressão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Mesa esclarecerá novamente ao plenário a inten
ção do ilustre ConstItuinte. S. Ex' deseja acres
centar ao texto a expressão "ou for relativo ao
exercício de funções definidas pela Constituição".

O SR. CONSTITUINTE MIROTEIXEIRA - Mas
a que texto?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Aotexto
doart, 12 do substitutivo articulado do ilustre Re
lator.

O SR CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, V. Ex- me perdoe. A Emenda rr
805,que é a que estamos discutindo...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não.
São duas emendas, Excelência. Houve duas fases
de apresentação de emendas. Na primeira, foram
apresentadas emendas aos anteprojetos, logo que
receberam a numeração. Em seguida, foram
apresentadas outras emendas ao substitutivo do
Relator naqueles dois dias.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Isso eu sei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Mas
esse número diz respeito à primeira fase do pro
cesso de votação, razão pela qual, imagino, não
consta também desse livro que V.Ex- está ..

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Então não conheço a emenda. Ninguém conhece
a emenda. A emenda é secreta.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Aemen
da não é secreta. A partir do momento em que
é publicada, passa a ser pública

O SR CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Onde ela está?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Ela
quer estender, quer permitir ao Parlamentar...

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Espero
que ela tenha deixado de ser secreta agora, que
passou a ser do conhecimento de V. Ex'

Peço ao ilustre autor da matéria que encaminhe
a votação, favoravelmente

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Sr. Presidente, nobre Relator, para quebrar o "sigi
lo" da emenda; vou lê-Ia. A minha emenda refe
re-se a dois artigos - 12 e 14 - do substitutivo.
Ela tomou apenas um número diferente. E que
existem duas emendas 805, mas a minha é 805.
Esta emenda refere-se ao substitutivo inicial do
Relator.

Sr. Presidente, quanto ao art. 14, que inclusive
aprovamos ontem, em parte, até "o cargo e even
tualmente de prefeito". O objetivo do autor é am
pliar a condição do Parlamentar de participar da
atividade pública. Acho que este é o momento
que a História também nos oferece para valorizar
a classe política. Não é possível que continuemos
dando espaço aos tecnocratas em substItuição
a nós, pois eles já demonstraram a sua incompe
tência e a sua incapacidade.

Portanto, a emenda visa à valonzação da classe
política e ao prestígio do Poder Legislativo. Peço

aos Srs. Constituintes que acompanhem o autor,
votando favoravelmente à emenda.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Sr.
Presidente, meu voto é "não", porque já anterior
mente, examinando emenda que ampliava as ex
cludentes, votei em sentido contrário.

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
Sr. Presidente, antes da votação, quero dizer que
concordo com a proposta do Constituinte Gene
baldo Correia, que solicitou permissão do autor
para suprimir a expressão "superintendente de
autarquia", e acrescento o termo "federal".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Onde,
Excelência?

O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO 
No artigo 14. Supressão do termo "superinten
dente de autarquia", e acréscimo do termo "fede
ral".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Econo
mia mista ou federal. E V. Ex' exclui o termo
"superintendente de autarquia".

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. V.
Ex- respondeu há pouco tempo, numa questão
de ordem aqui levantada, que era impossível per
mitir que o Constituinte modíflcasse a sua emen
da. Há uma outra decisão? E só para meu conhe
cimento

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra para uma questão de ordem - eu res
ponderei a V.Ex- em seguida - o ilustre Consti
tuinte PlírlloMartins.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS 
Sr Presidente, ontem tivemos aqui uma votação
que atraiu a atenção da Comissão e decidiu um
assunto que está novamente ventilado no art. 10,
inciso XXVIII, que trata da questão da moção de
desconfiança aos ministros militares e àqueles
outros que têm grande força no Governo. Eu gos
taria de dar o meu placê a esta emenda, mas,
se ela continua assumindo essa posição de excluir
determinados ministros da moção de censura,
tenho que recuar.

Quero saber do ilustre autor da emenda se S.
Ex- mantém essa parte, a despeito de ter ficado
decidido ontem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Mesa deseja esclarecer que não é possível acres
centar qualquer dispositivo à matéria em votação.
Peço compreensão ao ilustre autor da proposta.
AMesa não pode acolher a inclusão de expressões
ao texto da sua emenda, razão pela qual coloco
a mesma em votação, nos termos em que foi
apresentada.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
Então, quem disse saiu correndo daqui.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL RIBEIRO
Sr. Presidente, a supressão, não pode?

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Sr. Presidente, a supressão já foi adotada
aqui várias vezes.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Mas
a Presidência não pode aceitar a inclusão. O Rela
tor, na redação final, pode aproveitar a matéria.

Vamos passar à votação.

(Votação.)

O SR CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO
- Sr. Presidente, para agilizar o processo de vota
ção, perguntaria a V. Ex' se o Relator poderia
dar o seu parecer sobre as diversas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Se o
nobre Constituinte esperar o resultado da votação,
darei, em seguida, a palavra a V.Ex-

O SR. CONSTITUINTE VICTORFACCIONI
Sr. Presidente, apenas um esclarecimento. Quero
saber se foi computado o meu voto. Eu votei
"não"; gostaria de saber se foi computado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -O Cons
tituinte Victor Faccioni votou "não", e a Mesa en
tendeu "sim". Vamos fazer a retificação do voto
de V Ex-

Votaram "sim" 43 Srs. Constituintes; votaram
"não" 10 Srs, Constituintes; total, 53 votos. Está
aprovada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes: Ací
vai Gomes, Agassis Almeida, Albénco Filho, Ale
xandre Costa, Aloysio Teixeira, Álvaro Antônio,
Carlos Vinagre, César Cals Neto, Enoc Vieira,Erí
co Pegoraro, Expedito Machado, Francisco Ama
ral, Genebaldo Correia, Hélio Manhães, Henrique
Eduardo Alves, Hugo Napoleão, Humberto souto,
Adolfo Oliveira, jairo Carneiro, Jorge Hage, José
Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lomanto, Lúcio Al
cântara, Manoel Ribeiro, Maurício Corrêa, Mau
rício Pádua, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson
Wedekin, Oscar Corrêa, Ronaro Corrêa, Plínio Ar
ruda Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Rubem
Branquinho, Sílvio Abreu, Ibsen Pinheiro, Costa
Ferreira, Israel Pinheiro, Marluce Moreira Pinto e
Messias Góis.

Votaram "não" os seguintes Constituintes:
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Eduar

do Bonfim, Egídio Ferreira Lima, Henrique Córdo
va, José Jorge, Osvaldo Macedo, Victor Faccioni,
Vivaldo Barbosa e Tito Costa.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR CALS NETO
-Sr. Presidente, para agilizar o processo de vota
ção, pedindo permissão a V. Ex', sugiro que o
Relator dê o parecer sobre o restante das emen
das. Depois teríamos os encaminhamentos, e du
rante o processo de votação, cada Constituinte
iria dizendo o seu voto, pelo grupo das emendas
restantes.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência considera mais adequada a votação
individual, como parecer individual do Relator. In
defiro a questão de ordem de V. Ex'

Vamos passar à votação da Emenda n' 143,
de autoria do ilustre Constituinte Eduardo Bonfim.

V.Ex- dispõe de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, o objetivo da nossa emenda fOI
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evitar, nesses casos de perda de mandato, a inter
pretação normativa por parte da justiça e também,
em função de circunstâncias temporais, a ação
do arbítrio e da corrupção na perda do mandato
parlamentar. Entendemos que o acréscimo de
"nos casos previstos em lei" define mais e res
guarda o mandato parlamentar. Neste sentido,
solicito a aprovação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Relator.

O SR RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Es
tou de acordo, nos termos da argumentação do
autor.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, a emenda refere-se ao inciso V do
art 13?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Há
uma falha quanto ao parágrafo, já anotado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É o
art, 12.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - É o
art. 13, Sr. Presidente. Vou ler o articulado e per
gunto ao Constituinte Eduardo Bonfim se é este
o texto: "... quando decretar a Justiça Eleitoral,
nos casos previstos na lei." Está incorporado ao
substitutivo. Parece-me que está acolhido. Estou
lendo o art. 13 do articulado, inciso V.A redação
é idêntica à da emenda. Parece-me que o que
pretende o Constituinte Eduardo Bonfim já está
contemplado. Está prejudicado o destaque.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - S. Ex'
retirou o destaque. Não há matéria a ser votada.

Em votação a Emenda n° 325, de autoria do
ilustre Constituinte Israel Pinheiro.

S. Ex'tem a palavra para encaminhar a votação,
como autor da proposta.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Constituintes, a Emenda
rr 325 pretende restabelecer o que havia antes
da Constituição de 1967, quando se permitia a
reeleição da Mesa de qualquer das Câmaras. Este
preceito funcionou muito bem, e o regime militar
houve por bem acabar e proibir a reeleição, man
tendo o mandato de dois anos para as Mesas
da Câmara e do Senado.

O nosso objetivo é restabelecer o que havia
anteriormente, porque funcionava muito bem e
permitia que Vices-Presídentes ou membros da
Mesa pudessem, no ano seguinte, disputar a Presi
dência de sua Casa. Hoje, isto é expressamente
proibido. Enfim, procuro restabelecer o que havia
na Constituição de 1946.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - O
meu voto é não. A redação do substitutivo, com
base na proposta do Relator José Jorge, a meu
ver, está mais correta e precisa.

O SR. CONSmUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, gostaria que o Sr. Relator esclare
cesse qual é a proposta do Constituinte José Jor
ge, porque eu poderia retirar a minha.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - É
a do substitutivo.

O SR. CONSmUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Qual é o artigo?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - V.
Ex' citou. É o art. 16.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte José Jorge, para
prestar este esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr.
Presidente, na Subcomissão do Poder Legislativo,
aprovamos que o mandato do Presidente da Câ
mara deve ser assunto regimental e que deveria
ser discutido se haveria ou não a reeleição.

O SR. CONSmUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Bem, sendo assim, retiro a minha emenda. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Retirada
a emenda, não há matéria a ser votada. (palmas.)

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Não há nenhum mérito. É uma questão de bom
senso.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa)-OCons
tituinte Israel Pinheiro é autor de outro destaque:
a Emenda n° 327.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para este
destaque, porque é realmente importante.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, V. Ex' está colocando em discussão
os artigos pela ordem crescente. Eu ofereci desta
que ao art. 12 e V. Ex' já está no art. 17. Não
acredito que a Mesa me esteja discriminando, só
porque estou ao lado do Albérico. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
consultará a Secretaria. (Pausa.)

A solicitação de V. Ex' é regimental. A Mesa
pede desculpas.

Vamos passar à discussão da proposta de V.
Ex" Trata-se de um destaque ao art. 12, inciso
D, do texto do articulado, que diz: "Aceitar ou exer
cer atividade remunerada"; e o inciso V, que diz:
"Presidir entidade sindical ou associação de clas
se". Há também um destaque ao art. 15, do articu
lado, constante da página 12.

Tem a palavra o ilustre autor, para encaminhar
a votação favoravelmente.

o SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, com a devida permissão da Mesa, gos
taria, inicialmente, de encaminhar o destaque ao
art. 12.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex"a palavra. Peço a V.Ex"que faça a consoli
dação dos dois, no prazo regimental.

O SR. CONSmUINTE ENOC VIEIRA-O ilus
tre Relator, quando apresentou o seu parecer, fez
a inclusão de algumas proibições ao Parlamentar,
desde a posse. Q.lando da fase da publicação

do articulado, certamente houve engano por parte
do Sr. Relator e alguma matéria deixou de ser
transferida àquele texto. S. Ex', por exemplo, dan
do talvez uma redação simplificada, colocou no
inciso 11 do art. 12 apenas a seguinte expressão:
"Os Deputados e Senadores não poderão, desde
a posse, aceitar ou exercer atividade remunerada".
Parece que está muito abrangente, levando o Par
lamentar a ficar impedido até de exercer uma
profissão liberal. Creio que o Relator não pretendia
dizer isto, porque na letra "b" do inciso 11 do art.
12 do substitutivo S. Ex' apenas proibia que o
Parlamentar ocupasse cargo, função ou emprego.

Minha proposição é no sentido de que, ao invés
de adotar para o item 11: "Aceitar ou exercer ativi
dade remunerada", o Relator voltasse a redação
do seu parecer original, até o ponto de "ocupar
cargo, função ou emprego, de que sejam demis
síveis ad nutum nas entidades referidas na alínea
"a" do inciso I, quais sejam, autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista, empresa
concessionária de serviço público etc. Isto quanto
ao item 11.

No item V,S. Ex' também impede que o Parla
mentar presida entidade sindical ou associação
de classe. Parece ser a primeira vez que se pre
tende colocar na Constituição uma proibição des
ta natureza. Um Parlamentar, exercendo por
exemplo, a Presidência da Ordem dos Advogados,
em nada influiria no exercício da sua atividade
classista ou da sua função parlamentar. A minha
proposição é que fosse suprimido o item V.

Concluindo. ao item 11, proponho uma nova
redação, voltando à da letra "b" até a expressão
"inciso I". Estou apenas com um destaque su
pressivo.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) -Ad
mito a supressão e pediria a V.Ex' que a sugestão
fosse encaminhada por escrito.

O SR CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Para
concluir, Sr. Presidente, já que V. Ex" deseja que
eu fale sobre o art. 15, parece-me ser outra maté
ria diferente. Se V. Ex' permitir, seria uma outra
votação, por ser um artigo diferente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Mas
os dois fazem parte do mesmo destaque apresen
tado por V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, mas os outros Constituintes que têm
mais de um destaque não estão votando em blo
co.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Pois
não. Darei a palavra a V. Ex' para encaminhar
o art. 15, oportunamente.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, eu encerro a minha palavra agrade
cendo ao Relator a aceitação da supressão do
item Veda redação do item 11.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Constituinte José Jorge.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ JORGE - Sobre
o item I1, na realidade a solução proposta agora
é a que foi aprovada na Comissão do Poder Legis
lativo e a que estava no primeiro relatório do Cons
tituinte Egídio Ferreira Uma.

Quanto ao Item V - "presidente de entidade
sindical ou associação de classe" - foi aprovado
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na Comissão do Poder Legislativo e incluído no
nosso relatório, inclusive, por uma emenda do
Constituinte Farabuline Júnior, com a argumen
tação de que as associações de classe, principal
mente as patronais, hoje em dia movimentam
grandes quantidades de recursos e, portanto, são
atrvídades diferenciadas da atividade política. Co
mo se dá uma série de restrições e atividades
a órgãos públicos, seria aconselhável que hou
vesse essa restrição quanto às entidades sindicais.

Esta era o esclarecimento que eu gostaria de
fazeraos companheiros, para que pudessem votar
com maior consciência...

O SR PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Em vo
tação a matéria.

O SR CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr Presidente, para um esclarecimento. Quanto
ao mcíso 11, a solução dada pelo Relator é louvável.
Mas gostaria de entender como seria possível o
destaque supressivo receber uma nova redação
oferecida agora.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa)-Aemen
da seria oferecida informalmente, depois, ao Rela
tor, como sugestão...

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira uma) - Eu
vou fazer a supressão e S. Ex" me dará a idéia
para ser apresentada na Comissão de Sistema
tização.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - ... para,
oportunamente, apresentar sua proposta numa
outra Comissão e, não, encaminhá-la como parte
do relatório.

Em votação a supressão dos íterns li e V do
art. 12. Os Constituintes que votarem ..sim.... 2
estarão suprimindo os dois items do artigo; os
Constituintes que votarem "não" os estarão man
tendo.

(Votação.)
O Sr. Presidente (Oscar Corrêa) - Quarenta

e três Srs. Constituintes votaram "sim"; 4 votam
"não"; houve 5 abstenções; total, 52 votos. Estão
aprovadas as emendas supressivas.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Acival Gomes, Agassls Almeida, Albérico Filho,

Alexandre Costa, AloysioTeixeira,AlvaroAntônio,
Carlos Vinagre; Cesar Cals Neto, Dalton Cana
brava, Eduardo Bonfim, Egidio Ferreira Lima,
Enoc Vieira, Erico Pegoraro, Expedito Machado,
Francisco Amaral, Genebaldo Correia, Hélio Ma
nhães, Henrique Eduardo Alves,Hugo Napoleão,
Humberto Souto, Jairo Carneiro, Jorge Hage, Jor
ge Leite, José Fogaça, Jutahy Júnior, Leur Lo
manto, Manoel Ribeiro,Maurício Corrêa, Mauricio
Pádua, MichelTemer, MiroTeixeira,Oscar Corrêa,
Osvaldo Macedo, Paes Landim, PlínioMartins,Ro
naro Corrêa, Rubem Branquinho, Sílvio Abreu,
Ibsen Pinheiro, Tito Costa, Costa Ferreira, Israel
Pinheiro e Marluce Moreira Pinto.

Votaram "não" os seguintes Constituintes:
Bocayuva Cunha, Henrique Córdova, Adolfo

Olívetra e Vivaldo Barbosa.
Abstiveram-se de votar os seguintes Constttuín

tes:
José Jorge, Lúcio Alcântara, Nelson Wedekin,

PlínioArruda Sampaio e Raul Ferraz.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Conce
derei a palavra a V. Ex" após ouvir o Relator.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Acei
tei a supressão mas entendo - ao fazê-lo posso
não ter dito - que restaurava a proibição contida
no substitutivo.O que está aqui é apenas a matéria
incorporada.

O SR. CONSTITUINTE ERICOPEGORARO 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Por
mais que esta Presidência procure cumprir o que
ela mesma estabelece, esta Mesa pede desculpas
formais ao Constituinte Eduardo Bonfim por ter
omitido a discussão de matéria de S. Ex" anterior
à que agora estamos discutindo.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Está
V. Ex> com a palavra

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Tenho a impressão, Sr. Presidente - são 7h30
mino da noite - que teriamos que terminar a
votação, segundo o Regimento, até a meia-noite.
No entanto, estou verificando que isso não será
possível visto estarmos ainda no art 12 e vamos
passar para o art. 17. Quería fazer uma sugestão
que ouvi em outra Comissão: V. Ex' colocaria
em votação simbólica determinado destaque. Se
percebesse que a diferença era muito grande, o
autor da emenda, para não ser derrotado, retiraria
seu destaque. (Palmas.) Quando houvesse algu
ma dúvida sobre o número, e a votação pudesse
modificar o número, V. Ex' colocaria a matéria
em votação nominal.

É uma sugestão para ganhar tempo. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Sílvio
Abreu.

O SR. CONSTITUINTE SíLVIO ABREU - Sr.
Presidente, todas as outras Comissões estão exer
citando o tipo de votação sugerido pelo Consti
tuinte Humberto Souto. Os precedentes são inú
meros nesta Casa.

Estaríamos longe de macular, de qualquer for
ma, o Regimento. Ao contrário, é o processo mais
objetivo,mais econômico, o Únicoprocesso viável
a esta altura dos acontecimentos.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, pela ordem, para uma retifi
cação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex' que formule a quesatâo de ordem, para
que possa submetê-la à deliberação do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
_ Inicialmente, gostaria de dizer ao Constituinte
Silvio Abreu que sou o constitumte Humberto
Souto e não Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Mesa registrará as palavras de V. Ex' Peço que
formule sua questão de ordem e, logo em segui
da, ouvirei o Constituinte SílvioAbreu.

o SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Que
ro dizer a V. Ex" que a referência ao Parlamentar
Humberto Souto é exatamente a este parlamentar
tão reverenciado, não apenas pelas MJnasGerais,
mas por todo este Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Faço
da Mesa as palavras de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Nossos agradecimentos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V. Ex" que formule novamente a questão de
ordem, que vou submeter à deliberação do ple
nário.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- V Ex" anunciaria a emenda e o destaque e
os submeteria a uma votação simbólica, solici
tando que os Constituintes que concordassem
permanecessem como estão; e os que discor
dassem levantariam. Percebendo V. Ex" que a dife
rença é muito grande, solicitaria do autor a retira
da da emenda e o mesmo concordaria ou não.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Michel
Temer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, embora esteja de acordo com a pro
posta do eminente Constituinte Humberto Souto,
acho que antes de colocá-la em votação, para
esta avaliação terminar, é preciso que o Relator
se manifeste sobre se acolhe ou não a proposta,
porque, em muitas hipóteses, S. Ex' está acolhen
do a emenda. É preciso que o Relatorse manifeste
sobre a emenda antes da apreciação do plenário.
Se o Relator não se manifesta, fica sem defesa
a proposição.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
ao Ilustre Constituinte Michel Temer que repita
a questão de ordem.

O·SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, minha preocupação é a seguinte: vai
se fazer uma avaliação prehrnínar para levar o
proponente do destaque a desistir ou não. Ora,
já se viu neste plenário que em muitas e muitas
oportunidades, quando o proponente do desta
que sustenta, consegue convencer vários dos
seus colegas. Se, entretanto, o Relator também
concorda, há a tendência de o plenário aprovar
a proposta. Sendo assim, acho de fundamental
importância que antes da manifestação do plená
rio o Relator diga se está acolhendo a proposta.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A pro
posta de V. Ex"á aditiva à do ilustre Constítumte
Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
E ao autor também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa)-É exten
siva ao autor, também.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
-Sr. Presidente, gostaria de complementar meus
esclarecimentos aos nossos companheiros dizen
do que na Comissão da qual o Constitumte Jarbas
Passarinho é presidente já foram encerrados os
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trabalhos e entregue o relatório. Essa sugestão
foi lá formulada pelo Constituinte José Genoino
e aceita pelos Constituintes. Por esta razão, a Co
missão já encerrou seus trabalhos devido à rapi
dez com que foram conduzidos os trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, peja ordem. A economia de tempo
que vamos ter deverá ser apenas em relação à
votação, que vamos praticamente evitar, mas se
manifestarão autor e Relator - se quiserem, evi
dentemente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência coloca em votação as propostas dos
Constituintes Humberto Souto e Michel Temer.
Os Srs. Constituintes que as aprovam queiram
permanecer como estão. (Pausa.) Aprovadas.
(Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- Sr.
Presidente, acredito que todas as decisões foram
sábias, mas acredito também que, já que vaihaver
um encaminhamento a favor, nada impede que,
se houver quem deseje manifestar-se, seja permi
tido também o encaminhamento contrário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Mesa passa à discussão da emenda de autoria
do Constituinte Enoc Vieira. A emenda de S. Ex'
é supressiva ao art. 15 do articulado.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - O art.
15 do articulado diz, na redação do Relator:

"Deputados e Senadores perceberão sub
sídios, representação e ajuda de custo de
idênticos valores, fixados no final da Legis
latura anterior, sujeitos aos impostos gerais,
inclusive o de renda e os extraordinários."

Com todo o respeito, entendo que os Depu
tados desejam pagar Imposto de Renda, como

.todas as classes trabalhadoras. Não há a intenção
de se excluir o Parlamentar. Entendo também
que a legislação que deverá definir que do subsí
dio do Parlamentar deve ser descontado o Impos
to de Renda é o Código Tributário e não a Consti
tuição Federal. O Projeto de Constituição não diz
a mesma coisa com relação aos demais assala
riados. Minha proposta supressiva é de que o art.
15 deva ficar com a seguinte redação: "Deputados
e Senadores perceberão subsídios, representação
e ajuda de custo". Deixe-se o restante para o Códi
go Tributário. Quanto ao pagamento de partes
proporcionais, em partes iguais, seria matéria do
Regimento da Câmara dos Deputados ou do Regi
mento Comum.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. Esta
matéria já foi submetida à votação neste plenário.
O nobre Constituinte José Jorge apresentou um
destaque. Tive oportunidade, falando em nome
do Constituinte Egídio Ferreira Uma, ilustre Rela
tor, de sustentaro texto tal como está na proposta
do Relator de nossa Comissão Temática. Acredito
que isso tenha valor moral, que represente, real
m~~te, ?ossa pretensão de abrir mão de qualquer
prívíléqío de natureza fiscal ou tributária. O argu
mento de que não é matéria constitucional não
vem ao caso, porque muitas e muitas sugestões
que estão aqui não são de natureza constitucional
e, no entanto, estão constando deste e de outros
diferentes relatórios de Comissões Temáticas.

Que a Comissão de Sistematização faça a compa
tibilização, mas que fique a expressão do nosso
desejo de abrir mão de qualquer privilégiode na
tureza fiscal ou tributária!

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência gostaria de ouvir o Constituinte José
Jorge sobre a matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Na
realidade, tinha apresentado uma emenda voltan
do à redação anterior da Subcomissão, tendo em
vista, principalmente, que do relatório da Subco
missão do Sistema Tributário constou um artigo
dizendo que não se daria isenção a nenhum tipo
de profissão ou categoria. No entanto, tendo em
vista a argumentação do Constituinte Lúcio Alcân
tara, retirei minha emenda, que, na verdade, não
chegou a ser votada. Retirei antes da votação,
porque, de certa forma, concordei com a argu
mentação. Acho que essa compatibilização tam
bém pode ser feita na Comissão de Sístematl
zação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Razão
pela qual não fica prejudicado o pedido.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Pelas manifestações deste Plenário quando a ma
téria foi apreciada, percebeu-se com nitidez que
seria inexeqüível sua aceitação. Acredito que a
posição anterior do Plenário será a mesma.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Isso
será constatado quando da votação da matéria.

O SR CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem. Desejo seguir o que apro
vamos há poucos instantes. Não ouvi o parecer
do Relator antes que V.Ex' o submetesse a voto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) '- Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Uma)-Man
tenha o texto. Voto contra.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr.
Presidente, mesmo reconhecendo que a matéria
relativa à tributação deve ir para a lei ordinária,
como apoiei há pouco a proposta do Constituinte
Humberto Souto, retiro meu destaque. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há matéria para ser votada. Passa-se à votação
da Emenda na 138, de autoria do ilustre Consti
tuinte Eduardo Bonfim, que modifica a redação
do § 20 do art. 2°

S. Ex' tem a palavra para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
S!. Pr~sidente, quanto à atual definição de propor
cíonalídade de representação parlamentar por Es
tado, esta emenda visa a corrigir um erro que
durante o regime militar levava a fazer eventuais
maiorias. Este é o objetivo da nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Pas
sa-se à votação da matéria.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Eu
voto contra.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Pela ordem, Sr. Presidente. É bom explicar aos
Srs. Constituintes que esta emenda corrige uma
injustiça contra os Estados mais populosos, por
que limita em sessenta o número de Deputados
Federais de Estados que têm direito a mais Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência informa ao ilustre Constituinte Israel Pi
nheiro que já concedeu a palavra a um Consti
tuinte para encaminhar a favore a um Constituinte
para encaminhar contra. O ilustre Relator falou
contra e o autor da proposta falou a favor.

Passa-se à votação. Os Constituintes que vota
rem "sim" aprovarão a emenda; os que votarem
"não" a rejeitarão.

Os Srs. Constituintes que votam "sim" perma
neçam como se encontram. (Pausa) A emenda
foi rejeitada (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, deve constar o nome daqueles que
votaram a favor. Quero que conste meu voto a
favor.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É regi
mental a solicitação de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, pelo acordo feito, o Constituinte
Eduardo Bonfim vai retirar o destaque. Não há
como votar.

O SR.PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O ilustre
Constituinte Eduardo Bonfim retirou o destaque.
Não há matéria a ser votada. (Palmas.)

APresidência agradece publicamente ao ilustre
Constituinte Humberto Souto a cooperação na
condução dos nossos trabalhos.

Passa-se à votação da Emenda na327, de auto
ria do ilustre Constituinte Israel Pinheiro, a quem
concedo a palavra para falar a favor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, SI""' e Srs. Constituintes, esta emen
da de nossa autoria propõe, na verdade, criar uma
comissão de triagem na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal, para evitar que projetos
de lei sejam apresentados aqui sobre o mesmo
assunto. Este é um ponto sempre criticado como
uma falha da Câmara dos Deputados, ou seja,
centenas ou dezenas de projetos de lei com o
mesmo teor tramitam aqui, às vezes até projetos
de alta inconveniência, que não'estão dentro do
interesse, do pensamento e' da vontade do povo
brasileiro, isto é, projetos que merecem uma ~ná
Iise antes de tramitar pejas diversas Comissões
da Casa. Não encontrei um nome adequado para
essa comissão. A nossa emenda diz o seguinte:

"Somente terá tramitação em cada Casa
legislativaproposição com parecer prévio de
Comissão especifica que indique a não-du
plicidade, a não-prejudicialidade e oportuni
dade da proposição."

O que acontece, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, é que há muitos projetos de lei que trami
tam em duplicidade. Há Deputados que, ao che
gar aqui numa legislatura, procuram os projetos
de lei arquivados e reapresentam todos novamen
te. Há tramitando nesta Casa de dois a três mil
projetos de lei,muitos deles repetitivos,já votados,
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já derrotados. Mas o Deputado, na ânsia de mos
trar serviço, utiliza esses métodos. Proponho o
estabelecimento de uma Comissão que faça essa
triagem e seleção para que o projeto de lei possa
iniciar sua tramitação.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Pela
ordem, tem a palavra o ilustre Constituinte Jorge
Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, dentro do espírito de agilizar e facilitar
nossos trabalhos, desejo fazer uma sugestão ao
nobre Constituinte Israel Pmheíro, no sentido de
que S. Ex' concorde em retirar a expressão "opor
tunidade", deixando apenas as expressões "dupli
cidade e prejudicialidade", porque, assim, atingi
riamos um consenso. O Julgamento de oportu
nidade representa uma cassação à iniciativa dos
parlamentares. É muito subjetiva a expressão
"oporturudade". Se S Ex' a retirasse, creio que
haveria unanimidade de apoio à sua proposta,

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Não concordo. Como expliquei, meu objetivo é
criar uma comissão de triagem.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Relator, para encaminhar contra.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Constitumte Israel Pinheiro, concordo com a su
pressão sugerida pelo Constituinte Jorge Hage
e com um acréscimo das expressões "uma ins
tância, com recurso para uma outra Comissão",
que seria hoje a de Constituição e .Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, para encaminhar contra o Constituinte
José Jorge.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ JORGE -Consi
dero que esta emenda está completamente con
trária à idéia do relatório da Subcomissão do Po
der Legislativo. (Palmas.) Aprová-Ia é retirar todo
o trabalho que fizemos no sentido de prestigiar
as comissões técnicas, em seus respectivos seto
res. Então, os projetos serão encaminhados pelas
comissões técnicas, que servirão de triagem para
os projetos de lei. Essa grande comissão não teria
condições de examinar os projetos de todos os
Parlamentares. Por outro lado, muitos projetos
que passaram anos aqui, e foram rejeitados duas
ou três vezes, depois foram aprovados. Esse prazo
é parte da luta para a aprovação do projeto. Por
tanto, encaminho contra Como Relator da Sub
comissão do Poder Executivo, considero que a
emenda altera substancialmente a idéia e a filoso
fia do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria.

O SR CONSmUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, preciso de um esclarecimento. In
dago ao Constituinte José Jorge se na proposta
da Subcomissão as futuras comissões, as perma
nentes, têm o poder de rejeitar e interromper a
tramitação de projetos. Pode-se mandar arquivá
los? (Sim.) Então, retiro minha proposta. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há matéria a ser votada. (Palmas.)

Emenda na 136, de autona do ilustre Consti
tuinte Eduardo Bonfim, a quem concedo a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Sr. Presidente, nosso objetivo é que a Comissão
Permanente do Congresso reproduza a mesma
proporcionalidade de representação partidária ali
existente, para que possa representar, efetrvarnen
te, o Congresso Nacional. Resguarda-se, com is
so, a mesma proporcionalidade existente no Con
gresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RE;LATOR (Egídio Ferreira Lima) -Gos
taria que o autor repetisse a argumentação.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
A emenda visa, na comissão permanente a ser
instalada, a manter a mesma proporcionalidade
entre os partidos existentes no Congresso, sem
alterar a composição dessa Comissão.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - Sim.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria. Quem aprovar a
matéria votará "sim", quem a rejeitar votará "não".
Os Constituintes que votam "sim" permaneçam
como se encontram Está aprovada a matéria
. (Palmas.)

Emenda rr 191, de autoria do ilustre Consti
tuinte Rubem Branquinho.

O SR. CONSTITUINTERUBEMBRANQUINHO
- Sr Presidente, Srs. Constituintes, fui Secretário
de Estado e VI o quanto é doloroso começar uma
administração em plena execução orçamentária.

Com esta emenda, pretendia que o Governo to
masse posse no dia 2 de janeiro. Todavia, tomei
conhecimento de que a Comissão de Tributos
já estabeleceu que a execução orçamentária se
dará com a posse do novo Governo. De forma
que desisto desta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência agradece. Não há matéria a ser votada.

O SR CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSmUINTE VIVALDO BARBOSA
SR. Presidente, creio que a decisão tomada antes
por sugestão do Constituinte Humberto Souto só
pode ser adotada na hipótese de haver a rejeição
do destaque e o Constituinte retirá-lo. Quando
houver aprovação, creio que a nossa decisão cor
rerá o risco de ser anulada, porque não obedeceu
à votação nommal exigida pelo Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, surgiro a V. Ex', com a aceitação
do Plenário, considerando que a matéria foi aceita
pelo Plenário e está aprovada, que depois cada
um faça uma declaração numa folha de papel
ou assine favoravelmente, senão não atingiremos
o objetivo no horário previsto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência fará a chamada.

O SR. CONSTITUINTENELSON WEDEKIN
Sr Presidente, em várias ocasiões, nesta Comis
são, votamos matéria em bloco. Não vejo impedi
mento algum a que essas emendas e destaques
estejam sendo aprovados agora.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Elas
podem vir a ser apreciadas em bloco, oportuna
mente, logo após a sessão.

Vamos passar à votação da Emenda no 132,
de autoria do ilustre Constituinte Eduardo Bonfim.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOBONFIM
Sr. Presidente, entendemos que, no processo de
democratização da sociedade brasileira, os Gover
nadores de Territórios também dever ser eleitos
por suas populações Embora não tenham o mes
mo status ou as mesmas prerrogativas, a demo
cratização que vai sendo iniciada, tendo o coroa
mento na Assembléia Nacional Constituinte, deve
levar em frente essa proposta de eleição para
os Governadores dos Territórios.

O SR. RELATOR ( Egídio Ferreira Lima) 
Na hora em que conceder a aleição, a autonomia
se dará. Vamos criar proposta, na Comissão espe
cífica, para dar autonomia aos Territórios.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria . Os Constituintes
que votarem "sim" estarão aprovando a emenda
; os que votarem "não" estarão rejeitando. Os
Constituintes que votam "sim" permaneçam co
mo estão. ( Pausa.) Rejeitada .

Solicito ao ilustre Relator a retirada da matéria.
Não há matéria a ser votada.

Emenda na 131, de autoria do ilustre Consti
tuinte Eduardo Bonfim. Tem a palavra S. Ex'

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
-Sr. Presidente, a supressão da figura do estado
de alarme é um avanço da sociedade brasileira.
O que caracteriza o estado de alarme é, sem
dúvida alguma, o entulho autoritário a persistir
na atual Constituição. Do ponto de vista da aspira
ção do povo brasileiro e de todos aqueles que
estão sintonizados com a plena democratização
da sociedade brasileira, não podemos permitir
que persista na futura Constituíção o estado de
alarme. É realmente o resquício do AI-5,do autori
tarismo e do arbítrio, contra o qual nós e a socie
dade brasileira tanto lutamos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra O Sr. Relator.

O SR. RELATOR ( Egídio Ferreira Lima) 
Sou contra, porque, se regulado democratica
mente, não há problema. A minha inclinação pes
soal - apresentei até uma emenda como Consti
tumte nesse sentido - era reduztro instituto ao
estado de sítio, o localizado e o geral. Não vejo
mal algum em separar, porque a Comissão espe
cífica o denomina de estado de defesa. Várias
Constítuiçées fazem isso - a potuguesa, a espa
nhola etc. E um Instituto altamente democrático,
desde que submetido ao Congresso, como é sub
metido o estado de sítio. Apenas separa a convul
são total ou a convulsão limitada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
votar a matéria. Os Srs. Constítumtes que votarem
"sim"...

O SR. CONsmUlNTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem. Talvez pudéssemos considerar que es
sa matéria é própria de outra Comissão, onde,
inclusive, ela está sendo enfrentada. Que ela pu
desse ser retirada por esse motivo.
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o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Quem
pode retirar é o autor da proposta.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOBONFIM
Não.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O autor
da proposta mantém. Vamos passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, pela ordem. Estou solicitando a
supressão da expressão. Não estou discutindo a
institucionalização do estado de alarme. É dife
rente. Não estou discutindo o mérito do estado
de alarme, mas a sua supressão do texto do relató
rio da nossa Comissão. É diferente.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Uma) -Mas
tem que figurar. É uma questão de competência.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação. Os Constituintes que votarem
"sim" estarão aprovando a supressão; os que vo
tarem "não" estarão acompanhando o Relator.
Os Constituintes que votam "sim", acolhendo a
supressão, permaneçam como estão.

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência espera a colaboração de V. Ex'" para
que as propostas que forem votadas e aprovadas
tenham sucesso.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, para melhor encaminhamento da
votação, o autor pede a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOBONFIM
Diante da complexidade da matéria, e sendo a
questão polêmica, solicito a V.Ex" que a submeta
à votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É regi
mental o pedido de V.Ex" Vou passaI à votação
nominal.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA 
Consulto V. Ex" se há oportunidade, ainda, de
um encaminhamento contrário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há mais oportunidade. O Relator já encaminhou
contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA- Acontece, Sr. Presidente, que os Consti
tuintes não estão devidamente esclarecidos sobre
o assunto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA- ce
mo Relator da Subcomissão do Poder Executivo,
gostaria de usar a palavra para um esclarecimen
to.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex" a palavra, por uma liberalidade da Presi
dência.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA 
Concordo com o conteúdo, o objetivo político
e a intenção do nobre Constituinte Eduardo Bon
fim. No entanto, esta Comissão da Organização

dos Poderes não está criando nem produzindo
o estado de alarme. Ele é criado numa outra Co
missão. Se lá for criado, nós aqui, estamos dando
um caráter altamente democrático ao processo
pelo qual se decide a implantação do estado de
alarme. No momento em que se suprime daqui
o estado de alarme, e se o mantém lá, retira-se
o caráter democrático da sua implantação. Por
tanto, isto concorre contra os objetivos susten
tados pelo próprio Constituinte Eduardo Bonfim.
Aqui estamos garantindo que se o estado de alar
me for autorizado terá que ser submetido ao Con
gresso Nacional. Se o estado de alarme não for
criado na Comissão de Segurança, é evidente que
a Comissão de Sistematização haverá de elimi
ná-lo do texto. Se for criado, desde já está garan
tido de que terá que ser submetido ao Congresso
Nacional. É uma garantia democrática. Não é a
defesa do estado de alarme, é uma garantia de
mocrática em torno dele

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre autor da proposta.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM
Sr. Presidente, se esta Comissão não está criando
o estado de alarme, então é desnecessária a ex
pressão na nossa matéria. Mais do que isso, acha
mos que o estado de alarme, as garantias de
defesa do Estado já constam do estado de sítio.
O estado de alarme é desnecessário.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FOGAÇA- Per
gunto ao nobre Constituinte Eduardo Bonfim o
que faria o Congresso Nacional se fosse decre
tado o estado de alarme.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria. Os Constituintes que
votarem "sim" estarão aprovando a emenda que
suprime a expressão "estado de alarme"; os que
votarem "não" a estarão rejeitando e aprovando
o parecer do Relator

(Votação.)

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Resul
tado da votação: 34 Constituintes votaram "não";
16 Constituintes votaram "sim"; total, 50 votos.
Está rejeitada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:

Acival Gomes, Agassiz Almeida, Bocayuva Cu
nha, Eduardo Bonfim, Erico Pegoraro, Henrique
Eduardo Alves, Adolfo Oliveira, Jairo Carneiro,
Jorge Hage, Maurício Corrêa, Miro Teixeira, Plínio
Arruda Sampaio, Plínio Martins, Raul Ferraz, Sílvio
Abreu e Vivaldo Barbosa.

Votaram "não" os segumtes Constituintes:

Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Álvaro Antônio,
Carlos Vmagre, Cesar Cals Neto, Egídio Ferreira
Uma, Enoc Vieira, Expedito Machado, Francisco
Amaral, Genebaldo Correia, HélioManhães, Henri
que Córdova, Hugo Napoleão, Jorge Leite, José
Fogaça, José Jorge, Jutahy Júnior, Leite Chaves,
Leopoldo Perez, Lúcio Alcântara, Manoel Ribeiro,
Maurício Pádua, Michel Temer, Nelson Wedekin,
Oscar Corrêa, Osvaldo Macedo, Paes Landim, Ro
naro Corrêa, Rubem Branquinho, Victor Faccioni,
Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira, Israel Pinheiro e
Messias Góis.

Emenda rr 60, do ilustre Constituinte Bocayuva
Cunha. Tem V. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, a rigor, estou usando do recurso
regimental para comgir o que é, evidentemente,
um equívoco na redação do articulado. Gostaria
que os Constituintes me acompanhassem, tives
sem o articulado na mão, e vissem na página
3 o seguinte:

"Art. 5° É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:

I- resolver definitivamente sobre trata
dos, convenções e acordos ínternacíonaís ce
lebrados pelo Presidente da República."

Está muito claro que é competência exclusiva
do Congresso Nacional. Entretanto, à página 33
do articulado, quando trata das atribuições do
Presidente da República, o art. 38, inciso XIII, diz
o seguinte:

"Celebrar tratados, convenções e atos in
ternacíonaís, firmar acordos, empréstimos e
obrigações extemas ad referendum do Se
nado Federal."

Está errado. Ao invés de dizer "do Congresso
Nacional", como previa o art. 5°, traz a expressão
"do Senado Federal". Há, evidentemente, uma
contradição entre o inciso XIIIdo art. 38 e o inciso
I do art. 5°É preciso corrigir isso.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - Farei
a retificação.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA- O
Constituinte Bocayuva também tem de fazer uma
retificação, porque a emenda fala no inCISO XII.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Está errado, é XIII

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - É
outra retificação que deve ser feita.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Es
tas falhas decorreram de dois instrumentos distin
tos: o substitutivo e o incorporado ao anterior,
para efeito de votação.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ FOGAÇA - A
numeração do articulado é diversa da do subs
titutivo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
sulto o ilustre Constituinte Bocayuva Cunha se
retira sua proposta.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Estou na dependência da decisão do Relator Egí
dio Ferreira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - S. Ex'
falou que é favorável à proposta.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Se S. Ex' vai mudar, é evidente que retiro. Quero
corrigir um erro.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Mesa entende que se vai haver modificação no
texto, este deve ser submetido à votação.

Vamos passar à votação. Os Constituintes que
votarem "sim" estarão aprovando a emenda; os
Constituintes que votarem "não" a estarão rejei
tando. Os Constituintes que aprovarem a emenda
permaneçam como estão. (Pausa.) Está aprova
da. Esta emenda será votada em bloco.
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Vamos passar à votação das Emendas nOs 219
e 1.103, que tratam da mesma matéria. AErnendr
rr 219 é de autoria do ilustre Constituinte Henn
que Córdova e-a Emenda nO).103 é de autona
do Constituinte VictorFaccioni

Vamos colocar em votação a emenda do ilustre
Constituinte Henrique Córdova. Para encammhar
a proposta, concedo a palavra ao ilustre Consti
tuinte VictorFaccioni.

o SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
Sr. Presidente, para encaminhar a favor da emen
da do ilustre Constituinte Henrique Córdova. Ela
corrige uma situação que se apresenta no texto
óriginal do Relator, que permite que o Presidente
da República demita, destitua o Governo, inde
pendente de audiência, do voto de desconfiança
da Câmara dos Deputados. Se o Governo depen
de da aprovação da Câmara, não pode ser desti
tuído à revelia da Câmara.

O ilustre Constituinte Henrique Córdova, na hi
pótese da necessidade de regular o funcionamen
to das instituições democráticas, admite que o
Presidente da República solicite à Câmara dos
Deputados o voto de moção de desconfiança,
no prazo de 5 (cinco) dias A Constituição que
estamos votando já atribui ao Senhor Presidente
da República um elenco de encargos e de poderes
que sobrepuja, inclusive, o número e a amplitude
das atribuições previstas na Constituição, emínen
temente presidencialista, vigente em nosso País.
A Constituição atual prevê cerca de vmte e duas
atribuições ao Presidente da República. A nova
Constituição, no capítulo que já votamos, prevê
cerca de vinte e nove atribuições, dentre elas, in
clusive, a atribuição de nomear, destituir o Gover
no e dissolver a Câmara dos Deputados Estaría
mos, no dizer muito procedente do Constituinte
Henrique Córdova, autor da emenda, instituindo
no País não um neoparlamentarismo, ou mesmo
um presidencialismo mitigado, mas um presiden
cialismo exacerbado, em que se permite que o
Presidente da República tenha um elenco tal de
atribuições que, ao mesmo tempo em que pode
nomear e destituir o Governo, pode também dIS
solver a Câmara.

Aforaisso, Sr. Presidente, chamo a atenção dos
Srs. Constituintes para o fato de que essa hipótese
ainda encontra uma outra situação, qual seja, a
que caracteriza o Presidente da República como
Chefe de Governo. Quem pode destituir é porque
manda, é porque comanda, é porque é respon
sável, o que contraria o disposto no art. 31 desta
mesma Constituição em votação, já aprovado,
que estabelece a condição do Presidente da Repú
blica como Chefe de Estado.

Além disso, quero chamar a atenção dos Cons
tituintes para o fato de que o Presidente da Repú
blica, pelos poderes que estão sendo propostos
pelo nobre autor, já se subordina à aprovação
do orçamento do Governo, aprovação prévia do
plano de Governo, para, só depois, poder ser sub
metido ao Congresso Nacional. Creio que estaría
mos, com a não-aceitação da emenda do Consti
tuinte Henrique Córdova ou, como alternativa, da
emenda que também encaminhei, correndo o ris
co de estarmos exagerando nos poderes que se
quer atribuir ao Presidente da República - pode
res tais que se igualariam àqueles que tiveram
os presidentes militares com o ato institucional,
com a diferença de que esse tinha um caráter

transitório. Estaríamos quase implantando a pós
sibilidade de um verdadeiro ditador constitucio
nal.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra, para encaminhar contrariamente, por
delegação do ilustre Relator, o Constituinte José
Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr.
Presidente, entendo, respeito e até aplaudo a posi
ção dos ilustres autores das duas emendas, que,
embora com textos diferentes, caminham para
o mesmo objetivo.Os Ilustres Constituintes Victor
Faccioni e Henrique Córdova são defensores de
um parlamentarismo puro, em termos clássicos;
ambos têm-se caracterizado, ao longo da sua vida
pública, da sua vida parlamentar, pela condição
de defensores intransigentes do parlamentarismo.
O próprio Constituinte Victor Faccioni, por oca
sião da votação da Emenda Figueiredo no Con
gresso Nacional, apresentou emenda de caráter
parlamentarista. Portanto, S. Ex-tem uma tradição
de luta em defesa de um parlamentansmo ortodo
xo. No entanto, estamos vivendo um momento
em que há uma travessia de um regime presiden
cialista, de caráter imperial, com 98 (noventa e
oito) anos de tradição republicana, com o lapso
de apenas um ano, rápido e fugaz, de uma expe
riência parlamentarista frustrada. Nesta passa
gem, é evidente que não podemos fazerum Presi
dente da República - dotado de quarenta mi
lhões de votos, com uma enorme legitimidade'
social, com uma grande autoridade política,oriun
da dos votos populares que certamente irá rece
ber - nos moldes, nos termos e nos padrões
do sistema parlamentar clássico de Governo.

É por isto que introduzimos, com a aprovação
da Subcomissão do Poder Executivo e com o
acatamento do ilustre Relator Egídio Ferreira li
ma, uma proposta pela qual o Presidente da Repú
blica, tal como na Constituição portuguesa - on
de também é eleito pelo voto direto - pode de
mitir o Primeiro-Ministro. São tais as dificuldades,
os ferrolhos, os obstáculos, os elementos ímpe
dientes desta decisão unipessoal que, diria, é re
motíssima, senão quase impossível, a atitude do
Presidente. O Presidente só pode demitir o Primei
ro-Mmistroque ele próprio indicou. Só pode fazê
lo - e acabamos de aprovar uma emenda do
ilustre Constituinte Jorge Hage nesse sentido 
duas vezes em todo o seu mandato de 5 (cinco)
anos, só pode fazê-lopor autorização do Conselho
da República - e neste Conselho existem, entre
quinze membros, dez onundos do Congresso Na
cional, portanto, maioria absoluta representativa
do Congresso Nacional.E mais, se não bastassem
o primeiro, segundo e terceiro obstáculos, ainda
há o quarto: só pode fazê-lomediante grave amea
ça às instituições democráticas. Portanto, mais
obstáculos do que isto somente proibindo ao Pre
sidente a tomada dessa iniciativa. Embora partici
pando doutrinariamente da mesma posição parla
mentarista do nobre Constituinte VictorFaccioni,
também nos moldes da Constituição portuguesa,
até agora uma instituição estável, que garante a
democracia naquele país, resolvemos encami
nhar contrariamente à emenda dos ilustres Cons
tituintes VictorFaccioni e Henrique Córdova. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria.

Estamos votando a Emenda n° 219, do ilustre
Constituinte Henrique Córdova.

Os Srs. Constituintes que votarem "sim" esta
rão aprovando a emenda. Os Srs. Constituintes
que votarem "não" estarão rejeitando a emenda.

Os que votarem "sim" permaneçam como es
tão. (Pausa.)

Está rejeitada a emenda.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
-Apenas um esclarecimento, Sr. Presidente. Pe
lo que prescreve o Regimento Interno, as emen
das não aproveitadas nas Subcomissões ou nas
Comissões serão arquivadas e poderão ser rea
presentadas em outra oportunidade. Na eventua
lidade de eu retiraro destaque agora, o tratamento
será o mesmo, ou ela passará a ser inexistente?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V.Ex'
deverá apresentar nova emenda. Não há qualquer
ligação com esta, que ficará arquivada na Comis
são TemátIca. No entanto, V. Ex' poderá reapre
sentá-Ia com o mesmo teor, em outra Comissão,
mas receberá, evidentemente, outro número.

O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE CÓRDOVA
- Está esclarecido, Sr. Presidente. Retiroa ernen
da. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presí
dência agradece.

Indago do nobre Constituinte Victor Faccioni
se S. Ex" tem o mesmo procedimento.

O SR CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Diante da manifestação prévia do Plenário, retiro
a emenda. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -A Presi
dência agradece.

Não há matéria para ser votada.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI 
Sr. Presidente, retiro o destaque.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Entendi que temos uma resolução tomada pot
unanimidade Se, na votação simbólica, é rejeí-'
tada a emenda, não há necessidade de V. Ex',
perguntar se o Constituinte vai retirá-Ia ou não.
Está retIrada automaticamente.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Em vo
tação a Emenda n° 288, do ilustre Constituinte
Osvaldo Macedo, que dá nova redação ao inciso
111 do art. 62 do substitutivo.

Tem V. Ex' a palavra para encammhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
_ Sr. Presidente, a matéria é simples e pode
ser tratada ligeiramente. O Sr. Relator admitiu,
em parte, esta emenda quando do substitutivo.
Ela é reapresentada porque não se atentou, na
ocasião, para sua razão fundamental. É com rela
ção às promoções ou à composição do Tribunal
de Justiça. Se um advogado ou promotor fazparte
de um Tribunal de Alçada, onde houver, e é pro
movido, posteriormente, ao Tribunal de Justiça,
deve fazê-lo,mantendo a classe de origem como
promotor ou como advogado e não a partir daí,
assumindo a condição de magistrado. Proponho
esta emenda para que, nessa promoção, se res
peite a classe de origem, exclusivamente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o nobre Constituinte MiroTeixeira, pela
ordem.
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o SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Aprovamos aqui a Emenda .110 103, rigorosamente
com o mesmo teor, apenas com uma peque
níssima diferença, mas que não altera o sentido
absolutamente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A dife
rença não cria a prejudicialidade, nobre Consti
tuinte. É aditiva Razão pela qual vamos ter de
votar novamente a matéria.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - Con
cordo mteiramente com o pedido de destaque
da matéria, e voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação.

Os Srs. Constitumtes que votarem a favor, per
maneçam como estão.

Está aprovada a matéria. Será votada em bloco,
oportunamente.

Emenda .119 449, do ilustre Constituinte Vilson
Souza. A emenda substitui a redação do inciso
V do art. 62 do relatório inicial apresentado pelo
ilustre Relator da Comissão.

Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson We
dekin.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN
Sr. Presidente, a emenda é do Constituinte Vilson
Souza, eu requeri o destaque. Conversando com
o Relator Egídio Ferreira Uma, S. Ex"me conve
ceu que, realmente, ela não é cabível. De modo
que retiro não apenas esta como a Emenda .110
765, por igual. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência agradece a V.Ex'

Passamos à votação da Emenda n° 534, aditiva
ao art. 62, de autoria do ilustre Constituinte Mau
rício Corrêa. V.Ex"tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAURfcIO CORRtA
Trata-se de um aditivo ao art. 62: "As decisões
administrativas dos Tribunais serão motivada,
identificados os votantes e tomadas pejo voto de
dois terços de seus membros."

O que acontece é que os tribunais se reúnem
secretamente, fazem suas mordomias, nomeiam
seus parentes, um nepotismo inexplicável. Há, in
clusive, decisões administrativas combinadas,
perseguições de juízes. Acho que tudo isso tem
de ser colocado no papel para ser identificado
quem vota, quem age assim.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Meus cumprimentos a V. Ex?Acho que esta me
dida é uma das mais moralizadoras e mais sérias
em relação ao aperfeiçoamente do Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação.

O Relator vota "sim".
O Srs. Constituintes que aprovarem a emenda

permaneçam como estão. (Pausa.)
Está aprovada.
Esta emenda faz parte do bloco a ser votado

oportunamente,
Emenda n° 354, de autoria do ilustre Constí

tuinte Mauricio Corrêa Emenda aditiva ao art. 62,
inciso ll, do Substitutivo da Comissão de Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo.

Tem a palvra o ilustre Constituinte, autor da
emenda.

O SR. CONSTITUINTE MAURfcIOCORRÊA
A Emenda .110 354 diz:

"Acrescente-se ao inciso 11 do art. 62, a
alíneía "d'', com a seguinte redação:

d -.na apuração da antiguidade, o Tnbu
nal somente poderá recusar o Juiz mais anti
go pelo voto de dois terços de seus membros,
conforme procedimento próprio, repetindo
se a votação até fixar-sea indicação."

No substitutivo, está consignado que é a meta
de do tribunal. O que ocorre é que há juízes que
ficam eternamente sem ser promovidos porque
há perseguição dos desembargadores, quando
reurudos, De modo que o escopo é só esse. É
aumentar um pouco o quorum. (Palmas.)

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação a matéria

Os Srs, Constituintes que aprovarem a emenda,
permaneçam como estão. (Pausa). Está aprova
da. Vamos passar a emenda para o bloco de vota
ção posterior.

Emenda n9 214, de autoria do ilustre Consti
tuinte José Carlos Grecco, destaque apresetado
pelo Constituinte Francisco Amaral. (Pausa.) Do
mesmo modo, apresentado pelo ilustre Consti
tuinte Raul f erraz.

Concedo a palavra ao Constituinte Raul Ferraz
para defender a emenda.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, são duas as emen
das que agora vamos aqui defender em bloco.

A Subcomissão do Poder Judiciário e do Minis
tério Público julgou a necessidade de se criar uma
homogeneidade, uma uniformização na Justiça
brasileira, a fim de evitar as desigualdades que
existem hoje no Brasil, de uma Justiça rica em
um lugar e de uma Justiça pobre, em outro. A
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Público procurou elevar o .Judicíáno e o Ministério
Público, criando, assim, a sua independência,
quer administrativa, quer financeira. Para tanto,
procurou vincular os juízes, desde a primeira en
trância até o Supremo Tribunal Federal; Procurou
equiparar o Ministério Público ao PoderJudiciário.
Não sabemos porque - foi esse o entendimento
do ilustre Relator - no articulado não veio con
templado essa uniformização, essa hornogenei
dade. A mesma coisa aconteceu em relação aos
auxiliares da Justiça, aos serventuários, nós quere
mos evitar que haja esse distanciamento no Brasil
inteiro, de uma Justiça rica, de uma Justiça pobre,
de um oficial de Justiça que anda de pés descal
ços e de poupas rasgadas e de outro que anda
melhor vestido, e assim por diante.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidêcia informa ao ilustre Constituinte que vai
colocar em votação apenas a Emenda n° 214.
O outro destaque de V. Ex" à Emenda .110 694,
peço licença para oportunamente colocar em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Per
feitamente. Mas, de qualquer maneira, vamos pri
meiro defender a Emenda n° 214, no sentido de
que o juízes, no Brasil inteiro, devem ser vincu
lados até ao Supremo Tribunal Federal, não como

está hoje no articulado, em que há um secciona
mento. Chega um Secretário de Estado, por
exemplo, e pára. Esta é uma revindicação da ma
gistratura nacional, em benefício da Justiça: que
haja uma vinculação de ordem nacional. Devo
dizer, Sr. Presidente, que não há nisso qualquer
desvantagem. Alega o Sr. Relator que existem Es
tados pobres e ricos. Quero dizer que, pelos dados
que encontrei, não existe uma Estado no Brasil
que aplique mais de 2% , exceto o Rio de Janeiro,
que aplica 2% do seu orçamento na Justiça. Ao
mesmo tempo, sabemos que onde existem as
mordomias são exatamente nos Estados pobres.
Estados que sequer aplicam 1% na Justiça, às
vezes, pagam determinadas categorias da Justiça
de uma maneira impressionante.

Esta é a justificativa. Reservo-me à emenda se
guinte, que tem o mesmo sentido em relação
à base da Justiça. Peço para isso o apoio dos
companheiros para votarem por unanimidade, se
possível.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o ilustre Relator Egídio Ferreira Uma.

O SR RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, entendo que o critério do substitutivo
é mais correto, primeiro, porque respeita a fede
ração. Vamos tentar fazer deste País uma Federa
ção. Segundo, porque somente desenvolvendo
harmonicamente o País poderemos alcançar o
que o Constituinte Raul Ferraz está querendo.
Creio que este traria conseqüências imediatas
rnurto sérias para o País. Ele não impede que
soluções possam surgir, no futuro, não só na le
gislação ordinária federal, mas, sobretudo, na le
gislação de cada Estado. Não entendo aconse
lhável a aplicação do critério agora. Voto contra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Passa
remos, agora, à votação da Emenda .11°214.

Os Srs. Constituintes que votarem "sim", esta
rão aprovando a emenda.

Os Srs. Constituintes que votarem "não," esta
rão rejeitando-a.

Os Srs. Costituintes que aprovarem a emenda
permaneçam como estão. (Pausa.)

Está aprovada a emenda. Ela entrará no bloco
para votação oportuna.

A Emenda n° 694 será examinada oportuna
mente.

O bloco é o das emendas que tiveram a votação
do Plenário favoravelmente.

Passaremos à votação da Emenda .110 216, de
autoria do ilustre Constituinte Leopoldo Perez,
destaque requerido pelo Constituinte Plínio Mar
tins. S. Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO MARTINS 
Esta emenda visa a modificar a alínea "a", inciso
lI, do art. 14 do trabalho do nosso Relator, escre
vendo o Constituição assim:

"a - exercer, ainda que em disponibilida
de, outro cargo ou função, salvo o magis
tério."

Ocorre o seguinte, Srs. Constituintes: o magis
trado sempre, de acordo com a Constituição atual,
exerce o magistério, não a magistratura, lecio
nando em estabelecimentos de ensino. E a letra
do trabalho de Relator é no sentido de que fique
proibido ao magistrado lecionar, são em estabele
cimento de ensino superior. E uma injustiça. No
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meu Estado, no Nordeste, em Goiás, evidente
mente os colégios de 2° Grau ficarão sem os
grandes professores, que são os magistrados. As
sim aguardamos a aprovação dos nobres Consti
tuintes.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, teria uma grande satisfação em aten
der ao Constituinte PlínioMartins.Tiveexperiência
como magistrado. FUI magistrado durante seis
anos dos 25 aos 31 anos. Entendo que raros
são os homens que podem fazerbem duas coisas.
A magistratura, pela sua natureza e importância,
toma todo o tempo e a atenção do magistrado.
Acho, também, que neste País a iniciativaprivada
lastrou-se pelo ensino, e a ligação do magistrado
ao estabelecimento de ensino particular cria pro
blemas para a sua independência, para a sua lisu
ra quanto ao julgamento. Creio que atribuir ao
juiz a oportunidade de exercer apenas um cargo
no magistério é importante para a carreira. E isso
o preserva dos danos, abrindo excessivamente
essa possibilidade.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - O Rela
tor vota, portanto, contra a emenda.

Passaremos à votação.
Os Srs. Constituintes que votaram "sim" esta

rão aprovando a emenda. Os Srs. Constituintes
que votarem "não" estarão rejeitando-a.

Os Srs. Constituintes que votam "sim" perma
neçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada
a emenda.

Em votação a Emenda rr 411, aditiva,de auto
ria do ilustre Constituinte Lúcio Alcântara: "Acres
cente-se parágrafo ao art. 65 do substitutivo do
Relator".

Tem a palavra o autor da emenda.

O SR. CONSmUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, temos testemunhado que todo o
esforço desta Comissão é no sentido de fazer
uma justiça moderna, ágil e eficaz, tanto que já
foram aprovados numerosos dispositivos que per
mitem essa transformação da Justiça. Minha pro
posta é no sentido de criar um dispositivo consti
tucional auto-aplicável, que faça com que esses
milhares de processos que estão nos tribunais
sejam efetivamente julgados. De sorte que o pará
grafo único tem a seguinte redação:

"Nos Tribunais, os processos não julgados
em até seis meses serão automaticamente
colocados em pauta e julgados em até quinze
dias."

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Há ora
dores inscritos para contraditar a proposta. Tem
a palavra o ilustre Constituinte Maurício Corrêa.

O SR.CONSmUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, é inteiramente impossível, do pon
to de vista técnico-jurídico, aprovar esta emenda:
"Nos Tribunais, os processos não julgados em
até seis meses serão automaticamente colocados
em pauta e julgados em até quinze dias".

Todos sabem que o processo se inicia com
a petição inicial, depois vem a fase do contra
ditório, que é a contestação; depois, processa-se
a fase de instrução saneadora, juntada de provas.
Como se pode dizer que o juiz estará obrigado

a julgar em seis meses, se não há condições?
Se fosse depois da instrução, se o processo esti
vesse absolutamente saneado, concluso para jul
gar, aí me manifestaria favoravelmente. Do ponto
de vista técnico da redação, é impossível aprovar,
dentro do sistema judicário existente. Portanto,
sou pela rejeição.

O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra para pedir um escla
recimento sobre a matéria. Consultaria o ilustre
Relator e o autor da proposta se, com a inclusão
da referência "os processos em pauta não julga
dos", inviabilizaria a proposição.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - AMesa,
em decisão anterior, não acolheu qualquer pro
posta aditiva apresentada em plenário. Desta ma
neira, tem de manter os termos da emenda como
foi apresentada à Mesa.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Creio que o propósito da emenda é altamente
salutar, só que, tecnicamente, está evidente que
não pode ser aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Fica
retirado o destaque. Não há matéria a ser votada.

Há sobre a mesa três propostas que tratam
da mesma matéria: Emenda n° 359, de autoria
do ilustre Constituinte Maurício Corrêa, Emenda
n- 273, de autoria do ilustre Constituinte Nilson
Sguarezi, e a Emenda n- 986, de autoria do ilustre
Constituinte SílvioAbreu.

Por ser a Emenda n° 359 mais abrangente,
vai ser colocada em votação.

O SR. CONSmUINTE SÍLVIO ABREU - Sr.
Presidente, data venia, minha emenda chega in
clusive a prever eleição para o exercício do cargo
de Juiz de Paz, pelo voto direto e secreto, junto
com as eleições municipais. No momento em
que se elege o Prefeito Municipale os Vereadores
elege-se também o Juiz de Paz.Tenho a impres
são de que é mais ampla.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência retifica sua decisão e considera a de
V. Ex" mais abrangente, razão pela qual vamos
votá-Ia.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, pela ordem. A emenda
do Constituinte Maurício Corrêa contém matérias
importantes que não constam na emend~ do no
bre Constituinte Sílcio Abreu, que tambem tem
matérias importantes que não se contêm na
emenda do Constituinte Maurício Corrêa. Então,
se se aprovar a emenda do Constituinte Maurício
Corrêa, ainda fica o problema da eleição, que
está na emenda do Constituinte SílvioAbreu. Por
esta razão, pediria a V.Ex"que não as considerasse
emendas iguais. São duas emendas sobre o mes
mo assunto. Se votarmos as duas, completare
mos matérias de alta importância.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência acolhe a questão de ordem de V. Ex"
e vai colocar as duas emendas em votações sepa
radas.

Em votação, inicialmente, a Emenda n° 986,
de autoria do nobre Constituinte SílvioAbreu

Tem a palavra o autor, para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Sr.
Presidente, rapidamente, quero dizer a V. Ex" e

aos demais Constituintes que a Instituição do Jui
zado de Paz originou-se no inícioda própria Repú
blica. É uma instituição antiga, tradicional, que
vem funcionando muito bem ao longo de muitos
e muitos anos. Houve tempos em que o cargo
chegou a ser provido por eleição direta em diver
sos Estados.

Minhaproposta é no sentido de que essa função
seja revalorizada,redimensionada passe a ser aco
lhida com toda a hierarquia, sobretudo com toda
a relevância que o mister do cargo vem de prestar
no decorrer de tantos anos. Creio que, além da
eleição, a emenda ainda amplia a competência
do Juiz de Paz, no sentido até de estabelecer uma
obra de descentralização da Justiça, quanto per
mite ao Juiz de Direito recomendar expressamen
te ao Juiz de Paz que estabeleça providências
conciliatórias entre partes litigantes.

Tenho a impressão de que a aprovação desta
emenda realmente representará uma contribui
ção desta Comissão ao texto da futura Carta
Maior. Faço, portanto, um apelo aos Srs. Consti
tuintes nesse sentido (Palmas.)

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, esta é uma matéria importante, já pre
vista no substitutivo,por isso a emenda. Mas,apro
vá-Ia nos termos em que se encontra, cria alguns
problemas técnicos. Diz: "AJustiça de Paz (remu
nerada) composta por cidadãos eleitospelo voto
direto e secreto, com mandato de quatro anos,
é competente para a habíhtação e celebração do
casamento, além de atribuições conciliatórias en
tre partes litigantes, mediante expressa recomen
dação do Juiz de Direito."

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - É
uma recomendação por escrito, nobre Relator.

a SR. REI:ATOR (Egídio Ferreira Uma) - En
tendo que o espírito dela é a eleição, e o texto
já prevê o Juiz de Paz. Então, ele seria eleito pelo
voto popular e o Relator procuraria introduzir isso
no texto já existente. Nesse sentido, acolho o prin
cípio, que é o da eleição.

O ?R. consrrrtérre SÍLVIO ABREU - Sr.
Presidente, concordo com a sugestão do nobre
Relator no sentido de que se mantenham os prin
cípios enunciados, com correções necessárias a
nível redacional.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)
Sr. Presidente, está boa a redação, mas há alguns
detalhes que, se forem alterados, mudam o con
certo, a terminologia jurídica e a maneira de dizer
o que ela significa.Não quero, depois, ser acusado
de ter feito alteração substantiva em matéria técni
ca como esta. Na hora da redação, posso encon
trar dificuldades.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Constituinte Maurício Corrêa, pela or
dem.

O SR. CONSmUlNTE MAURÍCIO CORRÉA
Sr. Presidente, estou pedindo a palavra pela or
dem, porque entendo que, a respeito dessa vota
ção, é o melhor critério para chegarmos a um
resultado satisfatório.

Infelizmente, quero confessar que a minha
emenda não está tecnicamente, bem redigida, em
virtude de contratempos. Confesso que sou favo
rável, em grande parte, à proposta consubstan
ciada na emenda do Ilustre Constituinte Sílvio
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Abreu. Ocorre que há determinadas injustiças,
que só seriam corrigidas se houvesse imposição
na forma remuneratória. Em todas as Capitais
os juízes de paz são escolhidos pelo Governador,
se não me falha a memória. Está na lei Orgânica
deMagistratura Sem dúvida alguma, se houvesse
condições de adaptarmos, e se os eminentes
Constituintes estivessem de acordo, poderíamos
ajustar uma redação que satisfaria não só o prin
cipio eletivo, que é adotado pelo ilustre Constí
tunte Sílvio Abreu e por mim no que tange à
remuneração. Aqui está consignado 70%, mas
sei que é impossível a uma comarca distante de
um Estado pobre pagar 70% dos vencimentos
de um juiz substituto. Se houvesse condições,
e se isso fosse entendido como matéria Viável,
eu conversaria com o ilustre Constituinte Sílvio
Abreu e apresentaria uma redação que V.Ex' sub
meteria ao Plenário.

o SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Creio que a melhor solução, nesse caso, seria
manter o texto como está e proceder a esta reda
ção, que seria submetida à Comissão de Sistema
tização, onde seria dada a conclusão.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Se incluir no texto do Constituinte Sílvio Abreu
a remuneração...

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Eu
acolheria agora o princípio eletivo e a remune
ração.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Eminente Relator, vimos aqui a situação dos ser
ventuários da Justiça, definida agora como car
reira, discutida e aprovada nesta Comissão. Igual
mente a situação dos defensores públicos foi co
locada na Constituição com as mesmas prerro
gativas e vantagens do Ministério Público, que
está sendo dotado com posição privilegiadíssima
em relação ao que existia antigamente. Resolve
mos a situação de quase todos os servidores do
Judiciário, exceto a dos oficiais de justiça, perdi
dos por este Brasil a fora, que celebram casa
mento, fazem habilitação e não recebem absolu
tamente nada. Esta Assembléia Nacional Consti
tuinte seria injusta se agisse dessa forma. Temos
aqui o lobby mais barato. Aqui estiveram os do
nos de cartórios e juízes classistas. Vieram tam
bém duas pobres juízas de paz, que estão aqui
desde o primeiro dia, praticamente, sem cobrar
nada de nós, mas esperando uma resposta. Os
juízes do interior não tem condições de vir fazer
lobby. Portanto, seria justo que se definisse, con
juntamente com a proposta do Constituinte Sílvio
Abreu, um modo de esse pessoal receber, mas
não só depois de se realizar as eleições, porque
os milhares de juízes de paz que trabalham, se
forem depender das eleições, seguramente irão
morrer de fome. É preciso haver uma situação
que os contemple imediatamente.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Eu
aceitaria aqui, agora, dois princípios: o da remune
ração e do recrutamento.

oSR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Aceitando, inclusive, a situação dos existentes?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Res
guardando a situação dos existentes.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, feito isso, acoplo a minha proposta
à do Constituinte Si/vioAbreu.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Sr.
Presidente, tenho a impressão de que todos os
princípios ficarão atingidos, porquanto a emenda
de minha autoria estabelece a forma de investi
dura por eleição e preceitua as funções do juizado
de paz. Todavia, especificar a remuneração atra
vés da Constituição, evidentemente, é Impossível,
tanto que o Constituinte Mauricio Corrêa tentou
fazê-lo e não o consegui. É evidente que minha
emenda pretende deixar a critério dos Estados,
dentro de suas possibilidades, o estabelecimento
do princípio remuneratório.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência consulta V.Ex" e o Constituinte Mau
rício Corrêa se será possível colocar em votação
as duas emendas, que têm parecer favorável.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CGRRÊA
Depois que o ilustre Relator esclareceu que admi
tiria a remuneração, inclusive resolvendo a situa
ção dos atuais, desisto da minha emenda. Se o
Constituinte SílvioAbreu não concordar, evidente
mente minha proposta terá de ser colocada em
votação.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Con
cordo, Sr Presidente. portanto, diante da desis
tência do eminente Constituinte Maurício Corrêa,
que seja votada a minha emenda e a ela seja
acoplado o princípio remuneratório por S. Ex'
postulado e já aprovado pelo eminente Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Prefiro
submeter à votação as duas emendas, para que
possam ser aproveitadas no processo de aprova
ção do Plenário, pois não é possível aditar-se um
texto, se ele não tiver sido votado for uma Comis
são...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, como V.Ex'o fez na opor
tunidade anterior, submeterá à votação a opinião
do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A opi
nião de S. Ex' está sendo emitida a respeito de
uma emenda.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR·
REIA - Ele não está acolhendo a emenda, mas
princíptos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A partir
do momento em que ele vota "sim", a esta Presi
dência interessa o voto de S. Ex', da mesma
forma que interessa o de V. Ex' Se votar "sim",
estará acolhendo o princípio e a emenda do ilustre
Constituinte Mauricio Corrêa. As emendas se
complementam.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Nesse caso, o eminente Constituinte Mau
rício Corrêa teria de retirar a expressão que se
refere à remuneração.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência admite a emenda supressiva. Se S. Ex'
assim entender...

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - A remuneração é de 70%.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, venho acompanhando a verdadei
ra via crucís desta modesta, mas valorosa classe
dos juízes de paz. Entendo que devem ser acopla
das as duas emendas e ser aprovadas. Será extraí
da uma redação final que consagre o princípio
eletivo e a remuneração, sem descer a percen
tuais, porque cada Estado irá resolver como pu
der, assim como a preservação da garantia dos
direitos daqueles que atualmente exercem essa
função.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Essa
foi a proposta inicial da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Acho que assim se poderá fazer um perfeito case
mento em homenagem ao juiz de paz. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Foi a
nossa intenção (Palmas.)

Votaremos, então, as Emendas n°;; 359 e 986.
que se complementam e farão parte da nova reda
ção finala ser dada pelo Relator, com as correções
já previstas e discutidas na reunião.

Os Srs. Constituintes que aprovarem as duas
emendas votarão "sim", e os que rejeitarem vota
ram "não".

Os Srs. Constituintes favoráveis, permaneçam
como estão. (Pausa.) Aprovadas as duas emendas
e prejudicada a emenda do ilustre Constituinte
Nilson Sguarezi, de n° 273, que trata da mesma
matéria já votada.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex'a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, apresentei três emendas Perante
esta Comissão. Um dos membros da minha ban
cada, nesta Comissão, fez-me a gentileza de re
querer o destaque. Ocorre que esse colega encon
tra-se doente e teve de se ausentar em meio aos
trabalhos. V.Ex", ou a Mesa, decidiu que os desta
ques Constituintes ausentes fossem considerados
cancelados.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
a V.Ex' que retrire a sua questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
São três emendas, Sr. Presidente. São elas: 952,
953 e 954.

Claro está que, como o referido Constituinte
sofreu mal súbito e teve de se ausentar, estando
eu presente, peço a V.Ex' que considere o desta
que das três emendas.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, tendo em vista que os destaques fo
ram oferecidos oportunamente, irá proceder à vo
tação dos destaques requeridos por V. Ex', no
transcorrer dos nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Votação
da Emenda n° 379, de autoria do Constituinte
Agassiz Almeida. Esta emenda dá nova redação
ao art. 67.

Tem a palavra o autor, para encaminhar a vota
ção.
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o SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, esta emenda consubstancia criar
uma Justiça que possibiiite a descentralização em
causas pequenas de pequena monta. O ilustre
Relator já absorveu parte dessa emenda ao art
67, quando diz:

"AJustiça dos Estados e do Distrito Fede
ral e Territórios instalarão juizados especiais,
providos por juízes togados e com partici
pação de leigos, na fase de conciliação, para
o julgamento e a execução de cuasas cíveis
e criminais, definidas em lei."

S. Ex", o ilustre Relator Egídio Ferreira Lima,
já admitiu a emenda em quase sua totalidade.
Apenas temos uns pontos de divergência, quando
fala "na fase de conciliação". A emenda de minha
autoria retira essa expressão e mantém "providos
por juízes togados e leigos, para julgamento e
a execução de causas CÍveis e criminais, nestas
com a participação do Ministério Público". Este
o teor da minha emenda. A do ilustre Relator
apenas suprimiu esse aspecto da participação do
Ministério Público.

Era o que tinha a dizer aos ilustres Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, para enc-aminhar, o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, creio que não vou
cometer uma heresia jurídica se disser que posso
excluir a referência à fase de conciliação; já que
previmos, aqui, a Justiça de Paz, que pode cuidar
dessa parte. O que não pode ser dispensado aí
é a referência expressa às causas cíveis e crimi
naís, definidas em lei.Acho muito importante que
isso fique. Considero dispensável a referência ao
Ministério Público, pois a sua presença é compul
sória, é determinada pela própna lei. Atendo à
proposta do Constituinte Agassiz Almeida. Voto
"sim", e peço a S. Ex" apenas para excluir a expres
são "Ministério Público", pois é evidente a sua
participação, e incluir o que está no texto, defini
das em lei, com relação a causas CÍveis e crimi
nais.

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZ ALMEIDA
Sr. Relator, as ponderações de V.Ex" se coadunam
com o espírito do dispositivo, razão pela qual ad
mito a supressão do termo "Ministério Público."
Aceito.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - E
inclui nos termos a definição das leis.

O SR. CONSTITUINTEAGASSIZALMEIDA
Sr. Relator, naquela parte relativa à fase de conci
liação, ela é suprimida, pois julgamento pressu
põe, também, conciliação. Então, suprimir-se-a
a parte referente à conciliação.

o SR. RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - Cor
reto.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Suprimo a parte relativa a Ministério Público. (Pal
mas.)

(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação a Emenda n° 379, dando nova redação ao
art. 67, excluídas as expressões: "Nestas com a
particpação do Ministério Público ...", de acordo
com a concordância do autor da proposta.

"Srs. Constituintes que votarem "sim" estarão
aprovando a emenda. Os que votarem "não" esta
rão rejeitando-a. Os Srs. Constituintes, favoráveis
à emenda, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a erndenda que será objeto de votação
em bloco.

Vamos passar à votação da Emenda n° 201,
de autoria do ilustre Constituinte Humberto Luce
na, cujo destaque foi requerido pelo Constituinte
Agassiz Almeida.

V.Ex-tem a palavra por três minutos para defen
der a proposta do ilustre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Peço
licença ao Constituinte Agassiz Almeida para con
ceder a palavra, pela ordem, ao colega Sílvio
Abreu.

O SR. CONSmUINTE SÍLVIO ABREU - Sr.
Presidente, é sobre a matéria em discussão e vota
ção, apenas para facilitar o trabalho da Mesa e
objetivar e andamento dos trabalhos. Essa maté
ria já está disciplinada competentemente no art.
108.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Mas
o ilustre Constituinte Humberto Lucena pretende
dar nova redação, razão pela qual consulto o re
querente do destaque se concorda com a desis
tência, tendo em vista que a matéria já está...

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Mantenho o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
No art. 69, procuramos situar esta redação:

"Será concedida assrtêncía judiciária a to
do aquele que, necessitando recorrer á justi
ça, não possa pagar as custas do processo
e os honorários de advogado, sem prejuízo
do sustento próprio ou da família.

Este é o texto da emenda, Sr. Presidente, Sr.
Relator. Não é preciso ressaltar a evidência, a ne
cessrdade e a oportunidade dessa emenda. Sabe
mos que por rincões deste País quantos e quantos
milhares de brasileiros necessitados precisam de
uma Justiça gratuita. A medida, Sr. Presidente,
Sr. Relator, visa, portanto, a acatar os reclamos
de uma Justiça democrática que possa atender
a milhares e milhares de brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR(Egídio Ferreira Lima) - Es
tou muito à vontade, Constituinte Agassiz, para
rejeitar a emenda, porque anteriormente recebi
uma brilhante proposta de V.Ex' O seu propósito,
inclusive, já está alcançado, já há abrangência
em relação a ele na sistemática do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria

Os Srs. Constituintes que votarem "sim" esta
rão aprovando o texto proposto na emenda. Os
Srs. Constituintes que votarem "não" acompa
nharão o Sr. Relator. Os Srs. Constituintes que

votarem "sim" permaneçam como estão. Está
rejeitada a emenda.

Indago do ilustre Constituinte se S. Ex' retira
o destaque apresentado. (Pausa.) S. Ex' retirou,
não há maténa para ser votada.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, permite-me uma sugestão? Propo
mos o seguinte sistema de votação: quem estiver
de acordo com o Relator, fique como está; quem
não estiver, levante-se.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Usei
desse artifício numa votação anterior, não logran
do aprovação do Plenário, nobre Constituinte Bo
cayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Já exis
te no texto do substitutivo, art. 69, matéria equiva
lente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É igual,
razão pela qual aceito o requerimento de desis
tência do destaque de V.Ex'

Vamos passar à votação da Emenda de n°
1.041, de autoria do ilustre Constituinte Hugo Na
poleão. E uma emenda aditiva ao art 70 da Seção
I do Capítulo 111 do Substitutivo da Comissão,
acrescentando ao art. 70 o parágrafo descrito na
emenda.

Concedo a palavra, para encaminhar a votação,
ao ilustre Constituinte Hugo Napoleão.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, essa emenda consagra princípio
estabelecido na Comissão que concluiu pelo An
teprojeto Afonso Arinos. Ela dispõe sobre a pro
posta orçamentária dos Tribunais Superiores e
Tnbunaís Estaduais, para que as respectivas pro
postas sejam encaminhadas por seus presidentes:

"a) no âmbito federal, nele incluída a jus
tiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
com a aprovação do Tribunal;

b) no âmbito estadual, ao Presidente do
Tribunal de Justiça, com a aprovação do Tri
bunal."

Ela VIsa, acima de tudo e principalmente, a evi
tar que haja um acúmulo e uma superposição
de propostas que possam eventualmente ultra
passar a dotação orçamentária. Visa, portanto, ao
equilibrio orçamentário. Era o que tinha a dizer,

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra, para encaminhar, o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - O
que o Constituinte Hugo Napoleão está propondo
é a modificação do critério que veio de proposta
da Subcomissão do Poder Legislativo. Por ela,
a prestação de contas seria encaminhada ao Po
der Legislativo. Ele propõe que sejam encami
nhadas:

"Compete o encaminhamento da propos
ta, ouvidos os demais Tribunais interessados:

a) no âmbito federal, nele mcluída a justi
ça dos Distrito Federal e dos Territórios, ao
Presidente do Supremo Tribunal Federal,
com a aprovação do Tribunal:

b) no âmbito estadual, ao Presidente do
Tribunal de justiça, com a aprovação do Tri
bunal."
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Se o Sr. Presidente me permitir, gostaria de
ouvir a respeito o Relator da Subcomissão do
Poder Judiciário e do MinistérioPúblico.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao ilustre Relator Plínio Arruda
Sampaio, atendendo à convocação do ilustre Re
lator. S. Ex" pede o auxilio de V. Ex" quanto à
Emenda na 1.041, apresentada.

O SR CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN·
DRADA - Sr. Presidente, o art 70, § 20

, fala na
prestação de constas dos Tribunais. Parece que
a emenda do ilustre Constituinte Hugo Napoleão
acaba sendo substitutiva, com essa obrigação de
os Tribunais prestarem contas. Será esta a inten
ção?

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra para um esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Respondendo às indagações formuladas pelo
Constituinte Bonifácio de Andrada, absolutamen
te não termina a obrigação, a meu ver, nos termos
em que está a redação da emenda.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Está havendo um conflito quanto à numeração.
A numeração está coincidindo com o que trata...

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - É
com relação à proposta orçamentária.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
É a quem compete o encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO. DE AN·
DRADA - É o § 20 da proposta orçamentária.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - O Rela
tor dá o voto favorável à emenda. Vamos passar
à votação.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA- Sr. Presidente, quero que o ilustre Rela
tor esclareça: aprovando-se a emenda do Consti
tuinte Hugo Napoleão, estaremos tirando do texto
a obrigatoriedade de os Tribunais prestarem con
tas?

O SR RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Não
Apenas o ConstItuinte Hugo Napoleão vai retificar
a referência ao número do parágrafo.

O SR CONSTITWNTEHUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, a sugestão que eu ia oferecer era
a renumeração do parágrafo.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Observe, Sr. Presidente, que a emenda é aditiva
e assim ela se define Sendo ela aditiva, não há
prejuízo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria.

Os Srs. Constituintes que aprovarem a emenda
votarão "sim". Os Srs, Constituintes que a rejeita
rem votarão "não". Os Srs. Constituintes favorá
veis à emenda permaneçam como estão. Está

aprovada a emenda. Entrará para o bloco da vota
ção final.

Em votação a Emenda de na 694, de autoria
do ilustre Constituinte Raul Ferraz, que dá nova
redação ao parágrafo único do art. 71.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVElRA
Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente, para
falar sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex"a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Gostaria de ponderar à Mesa e ao ilustre Relator
que o parágrafo deve ser acrescentado à nova
redação do art. 124, que é o que fala das serventias
do foro judicial. Em face da aprovação daquelas
duas emendas, ontem, o texto do art. 71 passou
a dizer respeito exclusivamente a serviços nota
riais e de registro, enquanto que as serventias
do foro judicial passaram para o art. 124, e não
há impedimento algum a que a emenda seja in
corporada como parágrafo do art. 124.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Mesa
se propõe a fazer a retificação.

Tem a palavra, para encaminhar a votação, o
Constituinte Raul Ferraz.

O SR. CONSmUlNTE RAUL FERRAZ- Sr.
Presidente, a fundamentação é basicamente a
mesma da Emenda na 214, já aprovada. Trata
da uniformização da Justiça no Brasil. Procurar
elevar a categoria, conceder status a toda a Jus
tiça brasileira para que ela não fique capenga nu
ma região do Brasil e poderosa em outra. Esta
medida não trará grandes ônus porque sabemos
que há Estados pobres que até pagam os seus
juízes muito mais do que ganha o Presidente do
Supremo Tribunal Federal. O que ocorre é que
os Estados costumam gastar pouco com a .Justi
ça. São raros os Estados que gastam 1% com
a Justiça brasileira. Com esta emenda poderemos
fazer com que um Judiciário independente crie
uma nova categoria de pessoas que se orgulhem
de pertencer à Justiça brasileira.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Se
não estou enganado, Constituinte Raul Ferraz, o
critério e o princípio já foram estabelecidos em
proposta anterior de sua autoria. Não estou perce
bendo a distinção, o que esta está trazendo de
novo.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - É
que esta se refere aos auxiliares da Justiça, ao
Oficial de Justiça, ao contador.

A Emenda na 214 referia-se aos juízes, a todo
O JUdiciário, desde o Juiz da Primeira Entrância
até o Supremo Tribunal Federal, enfim, todos os
magistrados.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Obrigado, Constituinte Raul Ferraz.

Pela mesma motivação posta por mim, quando
examinava o destaque anterior, sou contrário ao
destaque.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ- En
tão peço a todos os companheiros, invocando
as mesmas razões que os fizeram aprovar a emen
da anterior, que a votação seja unânime outra
vez.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Mesa
registra o pedido de V.Ex"

Vamos passar à votação da matéria.
Os Srs. ConstItuintes que aprovarem a emenda

votarão "sim". Os Srs Constrtuintes que a rejeita
rem votarão "não".

Os que votam "sim" permaneçam como estão.
(Pausa.)

Aprovada a emenda, que entrará no bloco, para
apreciação final.

Em votação a Emenda n' 289, de autoria do
Constituinte Osvaldo Macedo

"Acrescentar, no art. 72, § 10
, item íll, a expres-

são:
.. dentre magistrados de carreira."
Tem a palavra o Constituinte Osvaldo Macedo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, na composição do Supremo
Tribunal Federal dá-se a indicação do Poder Exe
cutivo, ao Poder Legislativo e ao Supremo Tribu
nal Federal. O que se pretende é que na compo
sição da parte correspondente ao Supremo Tribu
nal Federal sejam escolhidos magistrados para
que haja o coroamento de uma carreira. É apenas
para garantir a indicação de magistrados para
a parte correspondente à indicação do Supremo
Tribunal Federal, na composição do seu quadro.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, o Supremo Tribunal Federal não é
o final na cadeia de instância do Judiciário nacio
nal, a partir da estrutura que lhe foi conferida
por esta Comissão. É a Suprema Corte, com sua
competência originária, com controle da constitu
cionalidade e com controle pela relevância da
questão federal e de unificação da jurisprudência.
Querer que se transforme em um tribunal com
acesso a juízes de carreira é tirar seu caráter, sua
dimensão, é tomá-lo impreciso. Isto não impede
que juízes de carreira componham o Supremo
Tnbunal Federal. Abre-se uma válvulaclara, obje
ltiva para isto, quando cinco dos membros da Su
prema Corte serão indicados pelo próprio Supre
mo Tribunal Federal. Creio que técnica e politica
mente seria muito inconveniente e descaracte
rízador acolher esta emenda

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Rela
tor vota contra.

Vamos passar à votação da matéria.
Os Srs. Constituintes que aprovarem a emenda

votarão "sim". Os Srs. Constituintes contrários
à emenda votarão "não". Srs. Constituintes que
aprovam a emenda permaneçam como estão.
(Pausa)

Aprovada a emenda, esta fará parte do bloco
para votação final.

Em votação a Emenda n° 396, de autoria do
ilustre Constituinte Maurício Corrêa.

"Emenda modificativa à alínea "a", § 10do art.
76 do Substitutivo", dando nova redação à mes
ma

a - um terço entre juízes dos Tribunais Regio
nais Federais;"

Com a palavra o autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE MAURICIO CORRÊA
Sr. Presidente, gostaria de salientar que havia feito
este destaque, mas consultei o documento artícu-
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lado e verifiquei que os componentes dos Tribu
nais Regionais Federais são Juízes. De' modo que
"um terço entre' juízes dos Tribunais Regionais
Federais" para a composição ao Superior Tnbu
nal de Justiça podem sair não só do Tribunal
Regional Federal, mas dos juízes federais

Entendo estar prejudicado o destaque e dele
desisto

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Se V.
Ex" desiste, não há matéria a ser votada.

Em votação a Emenda n° 259, de autoria do
ilustre Constituinte Osvaldo Macedo

O 'SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.
Gostaria de requerer que esta emenda com a
de n" 258 fossem acopladas e votadas em bloco,
uma vez que são interdependentes (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É regi
mental o pedido de V Ex" Vamos votar, então,
em bloco a Emenda n° 259, que acrescenta a
alínea "g" ao inCISO I do art. 80 - "os crimes
políticos definidos em lei" - e a Emenda n-258,
que supnme a expressão "os crimes políticos"
do art 81, inCISO IV, do Substitutivo, passando
a competência para o julgamento dos crimes polí
ticos para os Tribunais Regionais Federais.

Tem a palavra V. Ex", para encaminhar, como
autor.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr Presidente, pelo art. 81, inciso IV, foi confe
rido ao JUIz federal, singular, o direito de julgar
os crimes políticos, os crimes de consciência
ideológica.

Entendemos que esta espécie de crime deva
ser julgada não por juiz singular, mas por um
juiz colegiado. Daí por que propomos que a atri
buição de julgamento de crimes políticos se sub
traia do juiz federal singular e se acrescente ao
Tribunal Regional Federal, para que os crimes
ideológicos, os crimes políticos, os crimes de
consciência sejam processados e julgados por
órgãos colegiados e não individualizado pelo juiz
federal

O SR CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO- Sr. Presidente, peço um esclarecimento
O que é delito ideológico? Não consegui entender
o que quer dizer delito ideológico, não vi isso
escrito em lugar nenhum do anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- O tema é crime político, eu acrescentei "ideoló
gico" apenas na sustentação da minha posição.
Trata-se de excluir do art. 81, inciso IV, a expres
são: "os crimes políticos". Acontece que, para
esses crimes, o recurso já é direto para o Supremo
Tribunal Federal. Daí, a segunda instância será,
necessariamente, o Tribunal Regional Federal

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, pela ordem, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Boni
fácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE AN
DRADA - Sr. Presidente, peço a palavra para
contraditar os argumentos do Constituinte Osval
do Macedo.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Já está
inscrito, para contraditar, o Relator. Tem a palavra
o Relator.

O SR. RELATOR (Eçídio Ferreira Uma) - Sr
Presidente, o autor está sugerindo que se tire da
competência da Justiça Federal o julgamento dos
crimes políticos, o que está previsto no art. 81,
inciso IV. Indago para quem seria transferida essa
competência. Seria onginária do Tribunal?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
-Exato.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Quero
prestar um esclarecimento ao Relator; está-se su
primindo uma instância.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Sr. Presidente, está havendo divergência sobre
essa matéria. Sobre ela promovi discussões com
alguns juízes de direito e desembargadores. Ten
do em vista a divergência havida agora, pretendo
retirá-Ia para examinar melhor e apresentá-la, em
momento oportuno, à Comissão de Sistemati
zação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Então
V.Ex" retira as duas emendas?

O SR CONSTITUINTE OSVALDO MACEDO
- Retiro as duas emendas.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É regi
mental o pedido de V.Ex"

Votação da Emenda n°269, de autoria do Cons
tituinte PlíruoArruda Sampaio:

"Acrescentar ao art. 96 a seguinte expressão:
". em lei, assim compreendidos os prati

cados em razão ou no exercício de atividade
estritamente castrense."

Tem a palavra o ilustre autor para encaminhar
a votação.

O SR CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO - Sr. Presidente, essa emenda se refere
à competência da Justiça MUltar. De acordo com
a redação dada pelo ilustre Relator, o artigo díz:
"À Justiça Militar compete processar e Julgar os
crimes militares definidos em lei".

Eu gostaria que se acrescentasse a esse artIgo
a seguinte expressão: "assim compreendidos os
praticados em razão ou no exercício de atividade
estritamente castrense'',

Vou argumentar em favor da minha emenda,
mas pediria aos colegas que, se possível, me ou
VIssem com muita atenção porque se trata de
matéria da maior importância e gravidade. O ar
gumento da Justiça Militar é o do JUIz natural,
de que alguém deve ser julgado por um juiz que
conheça o seu modo de vida, a peculiaridade
da sua condição e, assim, terá condições de ava
liar o potencial delituoso da sua conduta.. É por
isso que temos o júri, por exemplo - é o princípio
do juiz natural.

Na Justiça Militar, a única racionalidade para
a existência desse tipo de justiça é a peculiaridade
da condição do militar, cuja vida, pelo seu con
texto, é diferente - segundo a própria raciona
lidade da Justiça - da dos comuns mortais. Sen-

do uma corporação de pessoas submetidas à hie
rarquia e à disciplina, tem uma condição de vida
diferente da de civil e, portanto, o mesmo ato
praticado por um civil pode, no âmbito da vida
castrense, ter uma gravidade maior ou menor do
que a praticada fora do quartel É por isso que
se exige um juiz especializado. Mas é evidente,
claro, lógico, curial e cristalino que só não repre
senta uma interferência imprópria na VIda civil
da Nação se esse crime for definido como aquele
praticado no contexto dessa vida castrense, dessa
vida militar. É por ISSO que a Constituição espa
nhola, saindo de um regime ditatorial de quarenta
anos, teve a sabedoria de inserir esse adendo que
eu estou querendo colocar agora na Constituição
brasileira. É um parâmetro, uma norma que os
Constituintes de 1987 estão determinando à legis
lação comum, que se seguirá à nossa Consti
tuinte. Eles estão fixando um marco político de
volta deste País à democracia ao determinar que
o novo Código Penal Militar não poderá tipificar
delítos como militares, salvo aqueles em que, na
tipificação, a atividade se inclua no âmbito da
vida castrense

Há alguns exemplos correndo na sala, neste
trabalho normal de lobby, que é um direito demo
crático até daqueles que querem fazer a Justiça
Militar.Um desses exemplos é quando há conluio
entre um civil e um militar para roubar armas
dentro de um quartel. Não é argumento contra
a emenda que defendo, porque é curial em Direito
Processual Penal a conexão. De modo que, por
conexão, esse civil seria processado na Justiça
Militar.

No caso de um militar à paisana que na rua
tira a forra de um incidente ocorrido dentro do
quartel enquanto fardado, evidentemente é um
crime militar, porque ele é cometido em razão
da atividade da vida castrense. No entanto, o mili
tar fardado que dispara cinco tiros na sua nama
rada em uma esquina, porque se julga traído,
estará cometendo um crime comum e terá de
ser julgado pela Justiça Comum De modo que
a emenda que estou colocando é rigorosamente
técnica, rigorosamente defensável na teoria e
marca, nesta Constituinte, uma característica que
não é de desforra, de despeito, de vingança nem
de revanche, mas de uma verdade que precisa'
ficar clara. Nesta democracia que vamos construir
o poder é o da maioria pela suas autoridades
constituídas, e, nessa democracia, civilserá julga
do por civil, e militar será julgada por militar

Defendo a minha emenda e apelo aos compa
nheiros para este voto que marcará o espírito de
indenpendência da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o ilustre Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira LIma) - Sr.
Presidente, delegarei a competência de sustentar
a posição do Relator - como tenho feito com
vários companheiros-ao ilustre Constituinte Hu
go Napoleão, que me a solicitou. Mas a matéria
tem uma conotação política tão grande que não
seria conveniente à imagem do Relator Simples
mente votar e silenciar-se a respeito. Entendo que,
da maneira como se encontra definida a questão
no Substitutivo, está precisa e suficiente. O que
diz?
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"À Justiça Militar compete processar e jul
gar os crimes militares definidos em lei."

Quem define come, quem tipifica os crimes
é a lei, tanto a lei substantiva como a lei adjetiva,
os tipos criminais e o processo para julgá-los.
Se fica assim, fica objetiva, democrática, correta.
Se subjetivamente tentarmos definiros crimes co
metidos por militares, estaremos incorrendo no
mesmo erro, na mesma conduta que caracterizou
o regime autoritário quando, subjetivamente,leva
va para o texto constitucional figuras delituosas
que não tinham nenhuma caracterização objetiva.
Todo nós seremos legisladores ordinários e tere
mos condições, então, no colégio específico, que
vai complementar a Constituição, de definir os
crimes militares com grandeza, com coragem,
mas sem nenhuma retórica e sem nenhum pro
pósito litúrgico dentro de um dispositivo constitu
cional, que tem um caráter inteiramente subjetivo.
O que significa atividade estritamente castrense?

Transfiro a palavra, por delegação, ao Consti
tuinte Hugo Napoleão.

O SR. CONSTlTQ/NTEHUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, ilustres Constituintes, a emenda
do nobre Constituinte Plínio de Arruda Sampaio
visa, como foi esclarecido pelo nobre Relator Egí
dio Ferreira Uma, a acrescentar ao art 96 a ex
pressão: "Assim compreendidos os praticados
em razão ou no exercício de atividade estritamente
castrense" Mas o texto do Relator, como também
exaustivamente dito, estabelece no caput do arti
go que:

"A Justiça Militar compete processar e julgar
os crimes militares definidos em lei."

Ora, Srs. Constituintes, a mim parece, aceitan
do a honrosa delegação do Relator, que a legisla
ção ordinária é que deverá definir quais são esses
crimes e a abrangência, de uma maneira geral,
da aplicabilidade das sentenças do Superior Tri
bunal Militar e da Justiça Militar. (Muito bem.)
E mais, acresce outro dispositivo, outra circuns
tância. O Constituinte Plínio de Arruda Sampaio
acabou de citar que se um militar comete um
crime de homícídto fora do quartel será julgado
pela Justiça comum. E assim tem sido.

Todos conhecem a história do jornalista Mário
Eugênio, de Brasília. Um militar foi acusado de
tê-lo assassinado e está sendo julgado pela Jus
tíça cornum.

Diferente, porém é a situação que ocorreu há
poucos dias no Rio de Janeiro, quando um grupo
de militares e civis foi a um quartel e furtou 200
metralhadoras. Como vamos separar em dois
processos, um para os civise outro para os milita
res, um crime praticado em dependência militar?
Portanto, são duas circunstâncias. Ninguém está
querendo tirar a competência da Justiça comum,
estamos apenas querendo demonstrar que os cri
mes militares devem ser definidos em lei, de acor
do com o que for cometido.

Para finalizar, acho muito oportuno, no dia de
hoje, esclarecer algo que foi dito pelo Constituinte
Fábio Lucena - que hoje se afastou do convívio
terreno e foivelado no Salão Negro do Congresso
Nacional- repetindo, aliás, tudo o que foi ressal
tado durante o período chamado autoritário, du
rante os anos da revolução, em que o Superior
Tribunal Militar era um tribunal dentro daquele
contexto. Disse o Constituinte Fábio Lucena, da
tribuna do Senado, no dia 20 de março de 1984.

"Mesmo nos estágios mais sombrios da
evolução ou deterioração do movimento re
volucionário de 1964, o Superior Tribunal
Militar soube conciliar sua alta função consti
tucional de guardião específico da segurança
nacional com a dignidade, também especí
fica, da magistratura. Coube-lhe, pelo teste
munho até dos que sucumbiram processual
mente ante a majestade de seusjulgamentos,
oferecer aos que sofriam violência imotivada
ou excessiva a esperança de um reduto final
e mais alto em que a liberdade individual
encontraria, como ainda encontra, a prote
ção certeira do Direito."

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria, a Emenda n° 269.
Os Srs. Constituintes que aprovarem a emenda
votarão "sim"; os Srs. Constituintes que a rejeita
rem votarão "não". Os Srs. Constituintes favorá
veis à emenda permaneçam como estão. (Pausa.)
Está rejeitada a emenda.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO - Sr. Presidente, não vou desistir do desta
que, portanto, deve haver votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É regi
mental a, verificação que V. Ex' solicita e vai ser
feita pela Presidência.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, com o entendimento de que o
civilserá julgado pela Justiça Militar no crime mili
tar e o militar será julgado pela Justiça comum
no crime que não seja militar, voto pela emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Está
registrada sua declaração de voto, Constituinte
Jairo Carneiro.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE MANOEL MORElRA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem, pois é a terceira, quarta vez que essa
Presidência, ao fazer a chamada, não cita o Su
plente do PMDB, no caso, eu, Constituinte Manoel
Moreira.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência pede desculpas pela omissão na chamada
do seu nome.

(Votação.)

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem, pois
o representante do Partido Liberal não foi cha
mado.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex'
não poderia ser esquecido. Esta Presidência pede,
mais uma vez, desculpas a V.Ex' e ao plenário.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - A Presi
dência vai proclamar o resultado. Votaram "NÃo"
32 Srs. Constituintes. Votaram "SIM" 14 Srs.
Constituintes; total, 46 votos. Rejeitada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:

AgassizAlmeida, Bocayuva Cunha, Eduardo Bon
fim, Jairo Cameiro, Jorge Hage, Jutahy Júnior,

Lúcio Alcântara, Miro Teixeira, Nelson Wedekin,
PlínioArruda Sampaio, PlínioMartins, Raul Ferraz,
Ibsen Pinheiro e Adolfo Oliveira.

Votaram "não" os seguintes Consntuíntes:

AcivalGomes, Albérico Filho, AloysioTeixeira,Ál
varo Antônio, Bonifácio de Andrada, César Cals
Neto, Egídio Ferreira Lima, Enoc Vieira, Gene
baldo Correia, Francisco Amaral, Hélio Manhães,
Henrique Córdova, Henrique Eduardo Alves,Hugo
Napoleão, Humberto Souto, Jorge Leite,José Fo
gaça, José Jorge, Leite Chaves, Leur Lomanto,
Maurício Correa, Michel Temer, Oscar Corrêa,
Paes Landim, Ronaro Corrêa, Rubem Branquinho,
Sílvio Abreu, Victor Faccioni, Tito Costa, Costa
Ferreira, Marluce MoreiraPinto e Adhemar de Bar
ros Filho.

Em votação o destaque apresentado pelo ilus
tre Constituinte Ibsen Pinheiro ao art. 97° do aden
do. Peço a V.Ex', que esclareça ao Plenário sobre
a matéria que pretende seja suprimida.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, não se trata de uma emenda, mas
de pedido para votação destacada de uma emen
da que consta como acolhida na separata, no
adendo do Sr. Relator, ao substitutivo, e que dá
ao art. 97°, a seguinte redação.

"Alei criará juizados de instrução criminal,
fixando-lhe atribuições e competências."

Sr. Presidente e eminente Sr. Relator, na Subco
missão do PoderJudiciário e do MinistérioPúblico
optou-se por unanimidade, eu diria, não lembro
do voto divergente, pela tendência ao fortaleci
mento do MimstérioPúblico, a fim de que tivesse
suas prerrogativas constitucionais alargadas, ao
fortalecimento que também preside todo o nosso
trabalho constitucional do Poder Judiciário, mas
com uma distinção perfeita e clara das suas atri
buições.

Se a adoção do juizado de instrução se inscre
vesse no contexto do fortalecimento da investi
gação criminal, fora da área do Judiciário, ainda
seria passível de um exame com vistas à aprova
ção. A experiência de alguns países da Europa,
que dispõem do juiz de instrução, é de Ministério
Público. A incorreta tradução da figura do ''Juge
d'instruction" faz supor que se trata de um julga
dor quando, na verdade, trata-se de alguém que
conduz a investigação e o processo de perse
guição criminaL

Sr. Presidente, a melhor experiência brasileira,
que está sendo consagrada neste processo de
elaboração constitucional, é a do fortalecimento
do MinistérioPúblico. Ademais, caberia a pergun
ta: o que fariam os Delegados de Polícia num
sistema institucional que disponha de Ministério
Público, de Poder Judiciário, de policiamento os
tensivo, de polícia judiciária, se a atividade da in
vestigação criminal fosse cumulativamente ado
tada por promotores e juízes de instrução.

Por estas razões, Sr. Presidente, entendo que
a aprovação do destaque para a supressão da
emenda aditiva no art. 97a não apenas possibi
litará melhor técnica na definição, mas, além disto,
fará o resgate da opção feita pela totalidade da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Público, consagrando-se uma orientação que está
presidindo o trabalho de elaboração constitucio
nal na área do Poder Judiciário e do Ministério
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Público. Ganhará a harmonia, a boa técnica e
a melhor definição.

Por isso, Sr. Presidente, termmo com um apelo
ao Sr. Relator, para que, considerando as razões
expostas, considerando as definições produzidas
na Subcomissão, acolha e apóie com o peso do
seu prestígio o destaque que estou apresentando.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Constituinte Ibsen Pmheiro, em tese e com uma
convicção muito arraigada, sempre defendi o jui
zado de instrução criminal. A duplicidade de ins
trução, que sabe V.Ex", é do Ministério Público,
e os danos dela decorrentes já senarn motivo
para acolher a emenda, com a qual concordo.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Em vo
tação o destaque ao art. 97 a do adendo, oferecido
pelo Sr. Constituinte Ibsen Pinheiro.

Os Srs. Constituintes que votarem "sim" esta
rão aprovando o destaque. Os Srs. Constitumtes
que votarem "não" o estarão rejeitando.

Os Srs. Constituintes que votaram "sim" per
maneçam como estão. (Pausa.)

Está aprovado o destaque, que constará do blo
co a ser votado oportunamente.

Em votação a Emenda nO 400, de autoria do
ilustre Constituinte Maurício Corrêa, cujo texto é
o seguinte:

"Acrescente-se mciso V e parágrafo único ao
art. 99, e dê-se a seguinte redação:

V - Ministério Público do Distrito Federal e
dos Territórios.

Parágrafo único. O MinistérioPúblico do Dis
trito Federal e dos Territórios, com atuação junto
á justiça comum do DistritoFederal e Territórios,
dispõe de autonomia administrativa e financeira
nos termos do § 20 do art. 98 desta Constituição"

Tem a palavra o autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, esse destaque que eu requen refe
re-se ao Ministério Público. No projeto do Consti
tuinte Plínio de Arruda Sampaio está colocado
claramente que "O Mimstério Público compõe
se". Todavia, no Substitutivo do Relator Egídio
Ferreira Lima, estava colocado no art. 99 que
"o MinistérioPúblico da União compreende." En
tretanto, venfiquei que, na Errata, ele corrigiu e
acatou essa emenda, de modo que ficou o que
estava no anteprojeto do Constituinte Plínio de
Arruda Sampaio, que é o correto "o Ministério
Público Federal ou o Mmistério Público se com
põe" Assim, só tenho a desistir do destaque (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Desis
tindo do destaque, não há matéria a ser votada.

Vamos colocar em votação a emenda rr 747,
de autoria do Constituinte Ibsen Pinheiro.

O Relator Egídio Ferreira Lima solicitou ao
Constituinte Genebaldo Correia que o represen
tasse na sua ausência.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, antes de encaminhar o destaque
à emenda n° 747, quero requerer a V. Ex' que
acople as Emendas n- 747,749 e 750, que, além
de se referirem ao mesmo artigo estão na mesma
página e constituem incisos e letras diferentes
do mesmo artigo.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - As
emendas de V. Ex' serão votadas em bloco.

Vamos votar as Emendas de nas 747, 749 e
750 em bloco

A Emenda na 747, de autoria do Constituinte
Ibsen Pinheiro, é a seguinte:

"Dê-se à letra "c" do inciso 11 do artigo 45,
d? Capítulo do MinistérioPúblico, a seguinte reda
çao:

Art. 45. . .
11 ••..•.••.•••.••.•.••••••••••....•.••••••.••.•..•.••.•••.••.••.•••••.•••••.•.•.•••••
c) referendar acordos extrajudiciais que terão

força de título executivo."

A Emenda na 749 é a seguinte:

"Acrescente-se letra "c" ao inciso 11 do artigo
45, com a seguinte redação:

Artig045 ..
lI .

g) expedir notificações e requisitar informa
ções e documentos.

Agora a Emenda n° 750:

"Inclua-se, na letra "e", inciso ll, do artigo 45,
do Capítulo do Ministério Público, logo após a
expressão "podendo", o vocábulo "acompanhá
los", passando a ser a seguinte a redação:

Art45 .
lI .
c) requisitar atos investigatórios criminais, po

dendo acompanhá-los e efetuar correição na Polí
cia Judiciária, sem prejuízo da permanente correi
ção judiciária."

Peço a V. Ex', Constituinte Ibsen Pinheiro, que
encaminhe a votação no prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Farei o encaminhamento em bloco, Sr. Presiden
te, dizendo quase singelamente que se trata prati
camente de emendas de correção, que acres
centam ao art. 45 letras e incisos que objetivam
melhor precisar e definir atribuições já conferidas
ao MinistérioPúblico, tais como referendar acor
dos extrajudiciais,que terão força de título execu
tivo, para dar força viva à função já definida do
Promotor de Justiça e que visa, inclusive, a desa
fogar o Poder Judiciário.

Assim, eminente Relator,a Emenda na749 inse
re-se também na minha visão com um caráter
corretivo dentro do espírito do trabalho produzido
na Subcomissão, dotando o Ministério Público
também da faculdade de expedir notificações e
requisitar informações e documentos. A Emenda
na 750 confere ao agente do MinistérIo Público
a faculdade de requisitar atos investigatórios cri
minais, podendo acompanhá-los e efetuar correi
ção na PolíciaJudiciária, sem prejuízo da perma
nente correição judiciária.

Sr. Relator, nenhuma destas três emendas ino
va no espírito de preservar e aperfeiçoar o trabalho
que na Subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público se realizou com vistas a dotar
o MinistérioPúblico de condições para uma atua
ção incisiva de aprimoramento das instituições.

Por esta razão, eminente Sr. Relator, peço a
V. Ex" o prestígio do seu apoio e, aos meus Pares,
o apoiamento para a aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar corrêa) - Tem
a palavra o ilustre Relator.

O SR RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Eu
convidaria o Constituinte Ibsen Pinheiro, porque
na distribuição das emendas e dos destaques
houve erros quanto à indicação, aproxima-se da
mesa para a correta identificação.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
É que a referência ao art. 45, Sr. Relator, tem
em conta o primeiro projeto apresentado por V.
Ex"

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - O
Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Exatamente, o Substitutivo apresentado por V Ex',
que tomou o número 102 do documento articu
lado.

O SR.RELATOR (Egídio Ferreira Lima)- Não,
não. Eu quero o Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Art. 102 do documento articulado, Sr. Relator.
Na Emenda na747, é O inciso 11 letra "c". (Pausa.)

Sr. Relator, nesta emenda, o objetivo é acres
centar a faculdade de referendar acordos extraju
diciais que terão força de título executivo".
Esta emenda é aditiva, assim como a letra "q",
que se pretende com a Emenda na749: "Expedir
notificações e requisitar informações e documen
tos".

Sr. Presidente, são todas emendas adítrvas,
(Pausa prolongada.)

Estas emendas, Sr. Relator, reproduzem as
apresentadas ao Substitutivo na primeira etapa
do trabalho.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira LIma) - Eu
o tenho aqui na mesa. (Pausa prolongada.)

As propostas do Sr. Constituinte Ibsen Pinheiro
ampliam a competência do MinistérioPúblico co
mo instituição. A solicitação é pertinente, precisa,
e não cria nenhum problema para o sistema ado
tado no substitutivo. Estou de acordo.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passár à votação das Emendas nOS 747, 749 e
750. Os Srs. Constituintes que aprovarem as
emendas votarão "sim"; os Srs. Constituintes que
votarem contra as emendas votarão "não". Os
Srs. Constituintes favoráveis às emendas perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

As emendas estão aprovadas e farão parte do
bloco de votação ao final da nossa sessão.

Em votação a Emenda na 195, de autoria do
ilustre Constituinte Farabulini Júnior, cujo desta
que foi encaminhado pelo Sr. Constituinte Ibsem
Pmheiro:

"Suprima-se o §30 do Artigo102 do anteprojeto
da Comissão dos Poderes e Sistemas de Gover
no."

Com a palavra o Constitumte Ibsen Pinheiro,
como autor do destaque.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, como autor do pedido de destaque,
peço <LV. Ex' que me confira o direito de ceder
a palavra ao Sr. Constituinte Jutahy Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Oscar corrêa) - Con
cedo a palavra ao Sr. Constituinte Jutahy Júnior.

O SR COSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR - O
nobre Relator Egídio Ferreira colocou com preci
são a matéria no seu relatório.
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Vamos dar apenas alguns exemplos na ação
civil pública para mostrar a incoveniência da su
pressão do artigo, proposta pelo nobre Consti
tuinte Farabulini Júnior.

No caso de poluição da Baía de Guanabara
ou nas praias de Salvador, em relação aos direitos
sociais, seria e é necessária a presença do Minis
tério Público para investigar essa ação, pois, se
assim não for feito - o Relator não acolhesse
- a dificuldade seria muito grande. Seria transfor
mar o MmistérioPúblico em polícia.

Temos casos também na área criminal, e va
mos citar um exemplo muito simples. Temos uma
embalagem que deveria contar doze azeitonas.
O produtor, o industrial, o empresário coloca ape
nas onze. Se não houver ação do MinistérioPúbli
co para defender o interesse da sociedade, é ÓbViO
que o cidadão comum não vai à Justiça para
reclamar uma única azeitona.

Dou esses exemplos para mostrar a importân
cia, no dia-a-dia, da manutenção desse artigo.

E é por ISSO que eu voto pela rejeição da emen
da, ou seja, pela não supressão, de acordo com
o Relator Constituinte, Egídio Ferreira Lima. (Pau
sa prolongada.)

O SR. RElATOR (Egídio Ferreira Lima) - Eu
concordo com o pronunciamento do Sr. Consti
tuinte Jutahy Júnior no sentido de se rejeitar a
proposta S. Ex" foi tão preciso que não é neces
sário falar-se mais.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação. Os Srs. Constituintes que vota
rem "sim" estarão rejeitando a proposta, man
tendo o texto original. (Tumulto no plenário.)

O SR. CONSmUINTE JUTAHY JÚNIOR- A
confusão baseia-se no que o Constituinte Érico
Pegoraro, fora do microfone, afirmou, ou seja,
que foi retirado do texto. Não foi retirado do texto.
E para se manter. A emenda pretende retirar, mas
queremos manter o texto do Constituinte Egídio
Ferreira Lima, portanto, rejeitando a emenda

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Os Srs.
Constituintes que votarem "sim" estarão rejeitan
do; Os Srs, Constituintes que votarem "não" esta
rão aprovando a emenda.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - In
verteu-se, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Os Srs.
Constituintes que votarem "sim" estarão apro
vando a emenda, porque a emenda é supressiva.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem, a fim de esclarecer. Aemenda é supres
siva. Se V. Ex' colocar em votação a emenda,
eu pedirei sua rejeição.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - É exata
mente o que estou apresentando. Só posso colo
car em votação a emenda.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem sobre o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o ConstItuinte Miro Teixeira para uma
questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - O
Constituinte Ibsen Pinheiro é autor do requeri
mento de destaque, o Relator...

(Discussões paralelas no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Asse
guro a palavra ao Constituinte MiroTeixeira.

O SR.CONSmUINTE MIRO TEXEIRA-Que
ria saber se o Relator acolheu, em algum me
mento, a emenda do Constituinte Farabulini Jú
nior. Se não acolheu, e se o Constituinte Ibsen
Pinheiro retirar o destaque, não está mantido o
texto do Relator?

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr Presidente, não está, porque houve o acolhi
mento da emenda no segundo ou terceiro aden
do, não estou bem lembrado. Houve o acolhi
mento Por esta razão, ponderei ao Sr. Relator
a conveniência de restabe!cer o texto. O fato de
ter havido o acolhimento motivou o requerimento
do destaque.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa)-OCons
tituinte Ibsen Pinheiro, solicitou destaque para que
fosse rejeitado o texto do Constituinte Farabulini
Júnior.

O SR CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - Mas
foi aprovado? É o que estou perguntando.

O SR.PRESIDENTE(Oscar Corrêa)-O ilustre
Relator acolheu a proposta do Constituinte Fara
bulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Houve acolhimento. Por isso, estou pedindo a re
jeição da emenda, porque assim fica restabele
cido o texto do Relator.

O SR CONSTITUINTE HUMBERTO sooro
- Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra so
bre o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO sorro
- Sr. Presidente, quanto à forma pela qual V.
Ex' está colocando a matéria em votação, em
vez de repetir "quem está votando sim, não-sei
o-quê, permaneça...", gostaria, para simplificar,
que V. Ex' procedesse à votação da seguinte for
ma: os Srs. Constituintes que concordem com
a emenda, permaneçam como estão; os Srs.
Constituintes que dela discordem, levantem a
mão.

Somente isso, para não haver confusão, porque
"sim", "não", e não-sei-o-quê, isso cria uma gran
de confusão. Os Srs. Constituintes que concor
dem com a emenda permaneçam como estão.

o SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há nada como a experiência de V. Ex", que sempre
foi e continuará sendo o nosso Presidente, ilustre
Constituinte Humberto Souto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO socrro
- Agradeço a V. Ex' o elogio.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Se não for este o entendimento, peço
que V.Ex' me dê um melhor esclarecimento, mas
estou entendendo que o nobre Constituinte Ibsen
Pinheiro fez requerimento de destaque para supri
mir algo que já estava, através do adendo, anexa
do. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Então,
a Presidência vai colocar em votação o destaque,
já que o mesmo é supressivo.

O SR CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Vamos apreciar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - S. Ex"
fez um destaque à emenda. Então, vou colocar
em votação essa matéria. Quem for favorável ao
destaque, necessariamente será contrário à
emenda.

Os Srs. Constituintes que forem favoráveis ao
destaque permaneçam como estão. (Pausa.)

Está aprovado o destaque e rejeitada a emenda.
Agradeço a colaboração oportuna do Consti

tuinte Humberto Souto, que farei constar nos
Anais.

Esta Presidência gostaria de fazer uma conside
ração ao Plenário. Todas as emendas apresen
tadas e rejeitadas só o foram com a concordância
da retirada do destaque, por parte de quem o
ofereceu. Estando ausente S. Ex', tenho que pedir
a quem solicitou o destaque que retire a emenda.
Se for retirada a emenda, fica automaticamente
mantido o texto original, e evidentemente S. Ex'
vai ser derrotado.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHERO 
Desculpe-me, mas não entendi.

O SR PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Em te
das as votações em que as emendas foram rejeita
das, esta Presidência só acolheu a rejeição através
do pedido de retirada do destaque oferecido por
quem foi derrotado. A emenda foi rejeitada. O
destaque foi oferecido por V. Ex' como ela foi
rejeitada, só V. Ex' poderia pedir a retirada do
destaque. Para que V. Ex' faça isso, evidentemente
mantém o texto.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, data venia não há essa necessi
dade: rejeitada o destaque, não há que se votar
a emenda.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, V.Ex' colocou a votos não a emen
da, mas o destaque. V. Ex" tinha duas opções:
poderia ter colocado a emenda...

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Mas
a partir do momento em que coloco o destaque,
estou colocando sob a apreciação do Plenário
um pedido de supressão oferecido à emenda.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Se não há destaque, não há emenda.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
_ A emenda só é votada em decorrência do
destaque. A emenda, sem destaque, não pode
ser votada.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Não estando aqui o autor da emenda, ela não
pode ser apreciada.
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o SR. CONSTITUINTE HUMBERTO souro
- Sr. Presidente, data vênia, foi votado o ante
projeto do Relator, salvo os destaques, e foi ele
assim aprovado. Se V. Ex' colocou em votação
o destaque e ele foi rejeitado, não há destaque
para a emenda - e, conseqüentemente, ela não
pode ser submetida a votos.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVEIRA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Constituinte
Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA
Sr. Presidente, a confusão de agora nasce de uma
circunstância muito simples: em 99% dos casos,
solicita-se o destaque para ver se se aprova a
emenda, mas este destaque foi solicitado especifi
camente para rejeitá-Ia, evitando que ela tivesse
acolhida pelo Relator. Portanto, não há por que
retirar o destaque. Sem ele, não se pode rejeitar
a emenda

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Constituinte
Ibsen Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, penso que, tendo V. Ex" dois cami
nhos, escolheu o correto o que não invaltdaria
a escolha do outro, que era aquele que eu havia
solicitado a V. Ex": a votação da emenda, uma
vez que V. Ex", durante toda a noite, vem colo
cando' a votos as emendas. Adiantei a V. Ex" que,
nesta hipótese, encaminharia a votação pela rejei
ção da emenda, tendo havido manifestação ine
quívoca do Plenário; mas, havendo a circunstân
cia de que as votações negativas têm que ser
expressas, porque se trata da emenda, requeiro
a V. Ex" que coloque a votos a emenda cujo desta
que requeri, e para essa emenda peço a rejeição
do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência acolhe dessa maneira a questão de
ordem levantada por V.Ex"

O SR. CONSTITUINTESÍLVIO ABREU- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte SílvioAbreu.

O SR. CONSTITUINTESfLVIOABREU- Face
ao adiantado da hora, e como o prazo desta Co
missão vai até meia-noite, sugiro a V. Ex' que
esta votação fique para o final da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Fica
adiada a votação desta matéria para o final da
sessão.

Vamos passar à votação da Emenda de n' 972,
de autoria do ilustre Constituinte Michel Temer.
Tem S. Ex" a palavra, para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER- Sr.
Presidente, pela ordem. Tenho três emendas se
qüenciais, e peço preferência para a de rr 976.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência acolhe o pedrdo de V.Ex"Vamos pas
sar à votação da Emenda de n' 976.

Tem V. Ex' a palavra, para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, propus,
ao relatório inicial do Sr. Relator, uma emenda,
que tratava da representação judicial e da consul
toriajurídica dos Estados. S. Ex", o eminente Rela
tor Egídio Ferreira Lima, acolheu parcialmente
essa emenda. Tomo até a liberdade de lê-Ia:

"A representação judicial e a Consultoria
Jurídica dos Estados e do Distrito Federal
cabem a seus Procuradores, cujo regime jurí
dico será estabelecido em lei, que fixará con
dições de investidura e garantias iguais às
do Ministério Púbhco."

Parou aí o acolhimento do Sr. Relator. Já con
versei com S. Ex" no sentido de incluir, em parte
final, a paridade de vencimentos dos integrantes
da Procuradoria com os Ministérios Públicos,
quando em regime de dedicação exclusiva. E o
fiz, Sr. Presidente, tendo em vista que há uma
paridade de vencimentos entre a Magistratura, o ,
Ministério Público e a Defensoria Pública. Aliás,
no caso da Defensoria Pública, S. Ex' o Sr. Relator
acolheu uma emenda do nobre Constituinte Car
los Sant'Anna dando-lhe a paridade de vencimen
tos com o Ministério Público - ou seja, além
das garantias dadas, muito justamente, à Defen
soria Pública, também se equiparou com aqueles
vencimentos do Ministério Público.

É por essa razão que estou aqui solicitando
essa paridade de vencimentos também relativa
mente aos Procuradores do Estado.

Devo também dizer, Sr. Presidente, que a razão
oela qual certas carreiras têm essas garantias está
exatamente ligada à função que desempenham.
A magistratura tem determinada garantia porque
é precíso assegurar-lhe independência e impar
cialidade. Assim também ocorre com o Ministério
Público, que defende a lei e a sociedade; o mesmo
com a Defensoria Pública, que vai prestar relevan
tíssimos serviços em relação à assistênciajudiciá
ria; e o mesmo acontece com os Procuradores,
com a Procuradoria do Estado, porque, basica
mente, quando ela dá consultoria jurídica à Admi
nistração, ela faz com que a mesma se guie pelo
princípio da estrita legalidade e, ao defender o
Estado contra atos que agridam o Poder Público,
não está defendendo o governante, mas sim o
próprio Estado, ou seja, a própria população re
presentada pelo Poder Executivo. Gostaria, neste
sentido, de ouvir a manifestação do Sr. Relator,
que já revelou, em conversa anterior que tivemos,
uma grande simpatia pela tese.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Com
a palavra o ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - De
putado Michel Temer, gostaria que V.Ex" concor
dasse, apenas, com a exclusão da última frase,
a partir da vírgula de "vencimentos".

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Eu
confesso que não entendi, Sr. Relator!

O art. é assim:

"A Representação judicial e a consultora
jurídica dos Estados e do Distrito Federal
cabem aos seus Procuradores, cujo regime
jurídico será establecido em lei, que fixará
condições de investidura e garantias iguais
às do Ministério Público, assim como pari-

dade de vencimentos quando em regime de
dedicação exclusiva."

Por que há necessidade de fazer a ressalva?

V. Ex" quer que eu tire a parte final, "quando
em regime de dedicação exclusiva"?

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - Sim.

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER- De
pleno acordo, Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex" a palavra pela ordem. V. Ex' quer encami
nhar contra?

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- Desejo pedir um esclarecimento ao Relator.
A vinculação de vencimentos permanece?

O SR. RELATOR(EgídIo Ferreira Lima) - Per
manece. A única expressão que eu quis tirar 
e vou dizer qual foi o propósito - foi "quando
em regime de dedicação exclusiva". Ora, nós esta
belecemos vedações para o Ministério Público,
vedações que a Magistratura também tem. Esse
dispositivo deixa claro que os integrantes da repre
sentação judicial e da consultoria jurídica dos Es
tados e do Distrito Federal não ter as mesmas
vantagens da Magistratura e do MinistérioPúblico.
Mas se mantido essa expressão final fica, claro
que eles poderão dedicar-se a outras atividades,
o que não aconselharia. O Constituinte Michel
Temer não faz a vedação.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Só
havia duas, só cabiam duas, na minha opinião.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Além disso, salvo engano meu, essa disposição
além de depreciativa para os que são por ela al
cançados, deixa o estímulo à prática de outras
atividades. Por isso tirei a expressão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra para encarrunhar contra.

O SR. CONSTITUINTEHENRIQUECÓRDOVA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Relator,
em princípio sou contra a vinculação e, principal
mente, quando pretendemos estendê-Ia para to
dos os Estados, onde as consultorias jurídicas
não têm o mesmo regime e não têm as mesmas
características. Sou visceralmente contra, porque,
se não é exigida a dedicação exclusiva, como
se faz com o Ministério Público, cria-se uma situa
ção díspar, porque do Ministério Público se exige
dedicação plena e se lhe impõe uma série de
restrições. Sou visceralmente contra. É um absur
do esta emenda Perdoe-me, sou contra a emen
da.

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER- Sr.
Presidente, quero apenas encaminhar a votação.
Repudio a expressão que o nobre Constituinte
acabou de utilizar, dado que nada mais estou fa
zendo, nenhum absurdo estou cometendo, senão
fazer uma parificação de todas as carreiras jurídi
cas, especialmente, da nobre função daqueles
que exercem a advocacia .pública, Quero dizer
que estou concordando com supressão da parte
final, para satisfazerao pedido do Sr. Relator. Não
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tenho nenhuma objeção a que a parte final conti
nue tal como está, "quando em regime de dedica
ção exclusiva".

O SR. RELATOR (Egidio Ferreira Uma) - De
putado Michel Temer, em virtude do adiantado
da hora, do cansaço de que todos estamos pos
suídos, queria que V. Ex" deixasse para mim o
arbítrio, a faculdade de retirar ou não a expressão.
Gostaria de depois refletir melhor em cima da
expressão.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Va
mos votar, Sr. Presidente?

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER- Es
tá perfeito, estou de acordo.

O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Mas
quero saber, Sr. Presidente, qual a opinião do
Sr. Relator, afinal de contas?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Em vo
tação a Emenda de rr 976. Os Srs. Constitumtes
a ela favoráveis permaneçam como estão. (pau
sa.) Está rejeitada a emenda. Indago ao ilustre
autor do pedido de destaque se o mantém.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr.
Presidente, mantenho o pedido de destaque e
peço votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Então
vamos fazer a verificação.

O SR. CONSTITUINTESÍLVIO ABREU - Sr.
Presidente, pela ordem, quero sugerir, como nas
demais, que fiquem essas votações concentradas
no final,para que haja tempo de esgotar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A vota
ção de rejeição a Presidência delibera, data ve
Dia, que será feita individualmente. (Votação.)

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Sr.
Presidente, V. Ex" poderia esclarecer novamente
como será a votação?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Votará
"SIM" quem estiver favorável à emenda; votará
"NÃo" quem estiver contra a emenda.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência vai anunciar o resultado. Votaram
"SIM", 15 Srs. Constituintes. Votaram "NÃo", 24
Srs. Constituintes; total, 39 votos. Está prejudi
cada, regimentalmente a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:

Bonifácio de Andrada, César Cals Neto, Egídio
Ferreira Lima, Francisco Amaral, Hugo Napoleão,
Adolfo Oliveira, Maurício Corrêa, Michel Temer,
Miro Teixeira, Paes Landim, Raul Ferraz Ronaro
Corrêa, SílvioAbreu, Ibsen Pinheiro, Marluce Mo
reira Pinto e Manoel Moreira

Votaram "não" os seguintes Constituintes:

Acival Gomes, Agassiz Almeida, Albérico Filho,
Bocayuva, Eduardo Bonfim, Enoc Vieirá, Gene
baldo Correia, Hélio Manhães, Henrique Córdova,
Henrique Eduardo Alves, Humberto Souto, Jairo
Carneiro, Jorge Hage, Jorge Leite, José Fogaça,
José Jorge, Leur Lomanto, Lúcio Alcântara, Luiz
Viana,Nelson Wedekin, Oscar Corrêa, PlínioArru
ia Sampaio, Tito Costa e Costa Ferreira.

Votação da Emenda rr977,de autoria do ilustre
Constituinte Michel Temer. Acrescenta parágrafo
ao art. 108.V.Ex- tem a palavra para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER - Sr.
Presidente, essa emenda trata exatamente do pro
blema da assistência judiciária. Foi elevada a nível
institucional, constitucional, a Defensoria Pública,
para ser criada e instalada nos Estados com o
objetivo de prestar assistência judiciária aos ne
cessitados. Ocorre, entretanto, Sr. Presidente 
e fui daqueles que, ao lado do nobre Constituinte
Sílvio Abreu, pugnou pela instituição das Defen
sorias Públicas - que, em São Paulo e em vários
Estados da Federação, esse serviço ainda é reali
zado pelas Procuradorias do Estado. Pessoalmen
te, em São Paulo e em outros Estados, envida
remos todos os esforços para que as Defensorias
Públicas sejam imediatamente instaladas. Mas,
enquanto isso não ocorre - e esse é o teor da
emenda - estamos solicitando que esta função
de prestar assistência judiciária aos necessitados
possa ser atribuída, enquanto não instaladas as
Defensorias Públicas, às Procuradorias do Estado.
Era esse o objeto do destaque, Sr. Presidente e
Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra em nome do Relator, o Constitumte SíI
vioAbreu.

O SR. CONSTITUINTESÍLVIO ABREU - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, com todo o respeito
ao eminente Constituinte Michel Temer, autor
dessa proposta, devo dizer que uma das grandes
conquistas desta próxima Constituição, a ser en
tregue ao País, diz respeito, exatamente, ao insti
tuto da Defensoria Pública. Não fosse assim, esta
ríamos construindo uma Justiça para atender
apenas a 20% da população, àquela capaz de
movimentar a máquina do Judiciário com seus
próprios meios e com seus próprios recursos.
A Defensoria Púbhca importa e representa exata
mente a socialização da Justiça, a sua democra
tização. Significa termos uma Justiça franqueada
e facultada a todos os segmentos de nossas co
munidades, mesmo àqueles segmentos carentes,
uma Justiça franqueada a toda a população deste
País. Exatamente por esta razão, entendo que a
aprovação desse dispositivo de autoria do ilustre
e íntegro Constituinte Michel Temer vem desca
racterizá-Ia, tendendo a dilacerar todo o arcabou
ço estatuído no art. 108,que cria e institucionalíza
este grande dispositivo a favor da democratização
da Justiça. Portanto, faço a V.Ex"' um apelo para
que rejeitem essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação. Os Srs. Constituintes que apro
varem a emenda votarão "SIM". Os Srs. Consti
tuintes que a rejeitarem votarão "NÃo". Os Srs.
Constituintes a favor da emenda permaneçam co
mo estão. (Pausa.) Rejeitada. Indago do nobre
Constituinte Michel Temer se abre mão do des
taque.

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER- Re
tiro o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - A Presi
dência agradece a V.Ex" Não havendo destaque,
a matéria deixa de ser votada. (Pausa.)

Passo à Emenda de na 972, do ilustre Consti
tuinte Michel Temer. V. Ex' tem a palavra para
encaminhar.

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER - Sr.
Presidente, esta emenda ressalva o direito ao exer
cícío da advocacia, digo eu aqui, aos "membros
do MinistérioPúblico que estejam inscritos na Oro
dem dos Advogados do Brasil à data da promul
gação desta Constituição". Por força de emendas
apresentadas durante os trabalhos, Sr. Presidente,
houve uma divisão entre o Ministério Público da
União e os serviços jurídicos da União, criando-se
uma Procuradoria Geral da União. Embora no
caso da Procuradoria Geral da União se tenha
remetido à lei a díscíplínação dessa matéria, pen
so que ainda é conveniente reservar àqueles que
queiram optar pelos serviços da Procuradoria Ge
rai da União a possibilidade de continuar a exercer
a advocacia de escolherem o regime da liberdade
para o exercício dessa profissão.

Peço a palavra, a aprovação dessa emenda,
nos termos aqui referidos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, estamos oferecen
do um projeto em relação ao Ministério Público
que lhe dá uma situação de independência, uma
grande dimensão e remuneração paritária com
os Magistrados. Não creio ser conveniente estabe
lecer nesta hora uma distinção entre os membros
do Ministério Público que se vão iniciar a partir
de agora e aqueles que já estão na carreira, conti
nuando com o direito, com a faculdade de advo
gar. Creio que seria tirar toda a dignidade, toda
a lisura, toda a densidade que se quer dar ao
novo Ministério Público. Sou contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da Emenda de n° 972. Os Srs.
Constituintes favoráveis à emenda permaneçam
como estão. (Pausa.) Rejeitada a emenda.

Esta Presidência indaga ao ilustre autor da pro
posta se retira o destaque.

O SR. CONSTITUINTEMICHEL TEMER- Re
tiro, em face da nítida votação contrária.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência agradece a V. Ex-

Vamos passar à votação da Emenda de n9 596,
de autoria do ilustre Constituinte Hugo Napoleão.
Tem S. Ex- a palavra para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTEHUGO NAPOLEÃo 
Sr. Presidente, em poucas palavras, resumirei o
objetivo da minha proposta. Ela visa a alterar o
art. 113 do Substitutivo do eminente e nobre Rela
tor, Egídio Ferreira Uma, mas como emenda adi
tiva.Já está estabelecido, através do art. 113, que
os Estados hão de adaptar as suas Constituições
à Constituição Federal, no que tange ao sistema
de governo.

Ora, se aprovamos o sistema parlamentar de
governo para a União Federal; se decidimos, in
clusive, através de uma emenda do nobre Consti
tuinte César Cals Neto que, para efeito de União
Federal, a partir de 15 de marerode 1988, começa
a vigorar o parlamentarismo para o Brasil, deve
mos aplicar o mesmo princípio aos Estados brasi
leiros, eis que vivemos numa Federação que já
se esboça mantida e garantida, através da atual
Constituinte em andamento.

De sorte que, para encerrar, Sr. Presidente, gos
taria de propor a extensão, "no prazo de seis me-
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ses", a partir da promulgação da nova Carta Mag
na, do sistema parlamentar de governo para os
Estados brasileiros, a fim de que as Assembléias
Legislativas Estaduais indiquem os Primeiros-Se
cretários e definam as atribuições dos Governa
dores e daqueles que vão exercer o Governo a
nível estadual.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Uma) - No
bre Constituinte Hugo Napoleão, recebo a sua
emenda como uma sugestão muito precisa. Que
ria-sugerir que se dissesse, no texto, que os Esta
dos adaptar-se-iam ao sistema de governo ado
tado na Carta Magna quando da elaboração de
suas respectivas Constituições, sem o estabele
cimento de um prazo, pode ocorrer o problema
de que haja um prolongamento no prazo de ela
boração da nova Constituição. V.Ex' concorda?

O SR. CONSmUINTE HUGO NAPoLEÃo _
Concordo plenamente, Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
há oradores inscritos para falar contra a proposta.

o SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Quero falar contra a proposta, Sr. Presidente.

. O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. EX' a palavra, peço prazo regimental.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Tenho a impressão de que melhor seria esten
der aos Estados o regime parlamentarista, mas
sabemos as dificuldades e os adversários que te
mos pela frente para conseguir chegar a termo,
ao final desta Constituição, com o possível regime
parlamentarista que estamos aprovando. Colocar
todos os Governadores, hoje, contra o nosso pro
jeto seria uma temeridade. Esta é uma proposta
de um presidencialista que pretende, com isto,
inviabilizaro projeto de parlamentarismo até ago
ra aprovado.

O SR. CONSTITUINTEHUGO NAPoLEÃo 
Não apoiado.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Por esta razão, somos contra a aprovação da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria.

O SR. CONSTITUINTELÚCIOALCÂNTARA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CqNSTITUINTE LÚCIOALCÂNTARA
Gostaria que ficasse bem clara a posição do Rela
tor em relação ao destaque da emenda apresen
tada pelo nobre Constituinte Hugo Napoleão.

O SR. CONSmUINTE MIRO TEIXEIRA - O
Relator propôs ao autor da emenda, Sr. Presi
dente, que a implantação do parlamentarismo,
nos Estados, ficasse na elaboração das Consti
tuições estaduais.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) 
Consta do texto. O Constituinte Hugo Napoleão
apenas está dando uma outra redação ao dispo
sitivo, fixando um prazo. Eu falo que os Estados

adaptem a sua estrutura à nova ordem estabe
lecida na Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
continuar com a votação.

Os Srs, Constituintes favoráveis à emenda per
maneçam como estão. (Pausa.)

Indago ao ilustre Constituinte Hugo Napoleão
se retira o pedido de destaque.

O SR. CONSmUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, não desejo atrapalhar os nossos
trabalhos, mas apenas consignar o que entendo.
Uma vez que não aprovamos a emenda, aprova
mos o que consta do Substitutivo, com o que
foi aduzido pelo Relator.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Nada disto. Aemenda foi rejeitada. O problema
de o Relator dizer que gostaria que fosse desta
forma ou de outra, não modifica o resultado da
votação.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA 
Constituinte Humberto Souto, V. Ex" não queira
induzir o que o Relator disse.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - V. Ex"
retira o destaque, Constituinte Hugo Napoleão?

O SR. CONSTITUINTEHUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, sê queria consultar a Mesa se en
tende desta maneira.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Mesa
entende desta maneira e registra as palavras de
V. Ex', mas, quanto ao processo de votação, a
emenda foi rejeitada.

O SR. CONSmUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex' a palavra.

O SR. CONSmUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Quero consultar a Mesa para saber se, uma vez
rejeitada a emenda, não prevalece o Substitutivo
do Relator com o que ele acaba de aduzir.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não.

O SR. CONSmUINTE HUGO NAPoLEÃo -
s. Ex' está dizendo que sim.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - O Rela
tor só pode acrescentar texto relativo a esta maté
ria se, porventura o Plenário assim o determinar.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, até agora, verificamos, em outro
caso anterior, que houve como uma delegação,
deste Plenário a S. Ex'para que o Reitor se sentisse
à vontade quando fosse elaborar o seu trabalho.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Não,delego ao Relator esse poder.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Consti
tuinte Humberto Souto, há orador na tribuna. Peço
a V. Ex' que respeite o Constituinte Hugo Napo
leão.

O SR. CONSmUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, vou retirar a emenda, fazendo exa
tamente o que foi proclamado num resultado an
terior, ou seja, delegando ao Relator da matéria,
Sr. Egídio Ferreira Uma, como já foi feito em
caso anterior, - a facuItade de decidir a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência informa ao Constituinte Hugo Napo
leão que o Relator só pode propor supressáo de
texto e não aditar ao texto emenda ou sugestão
sua.

Não é regimental, portanto, o pedido de V. Ex"

O SR. CONsmUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Não vou causar mais embaraços e não quero
absolutamente criar constrangimento. Retiro a
emenda. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência agradece a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE HUMBERTO SOUTO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, ficou decidido, então, que a
emenda estendendo o parlamentarismo aos Esta
dos ...

O SR.PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -Aemen
da foi rejeitada.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, vou formular uma questão de
ordem.

Ficou decidido pela Comissão que a Emenda
que pretendia estender o parlamentarismo aos
Estados ficou derrotada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência anuncia que, como o autor do desta
que solicitou a sua retirada, não há matéria para
ser discutida e votada.

O SR. CONSmUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Mantém-se o texto atual?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Man
tém-se o texto atual do Substitutivo.

Vamos passar à votação da Emenda n° 607,
do Constituinte Francisco Amaral.

Tem S. Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCOAMARAL
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a Justiça Mili
tar, existe em São Paulo há oitenta anos, e nos
Estados de Minas Gerais e do Rio Grande do 
Sul há muito tempo. Por decisão deste Plenário,
há a possibilidade de ser estendida aos demais
Estados.

A emenda visa exclusivamente a colocar um
dispositivo nas Disposições Transitórias da Cons
tituição, no sentido de que esses tribunais de São
Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul
sejam mantidos.

Devo lembrar que o nobre Relator Egídio Fer
reira Lima, quando da análise de emendas, opinou
a respeito de proposição do Constituinte José Jor
ge - Emenda 'n° 1.149 - no sentido de ser
cabível o dispositivo, nas Disposições Transitórias
da nova Constituição. Lamentavelmente, parece
que S. Ex' trocou de posição atualmente. S. Ex'
já opinou no sentido da possibilidade - repito
- de se fazer constar das Disposições Transi
tórias a manutenção desses três Tribunais, em
emenda do seu conterrâneo José Jorge, de Per
nambuco Insisto em que haja expressamente es
ta colocação. Os tribunais militares de São Paulo,
do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, pelo.
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que fizeram - o de São Paulo tem oitenta anos
de vida - merecem realmente uma especial dis
tinção desta Comissão, no sentido de que se reco
nheça, através de sua manutenção, todo o grande
trabalho por eles desenvolvido. O tribunal de São
Paulo serve a 74 mil milicianos e os de Minas
Gerais e do Rio Grande do Sul a cerca de 40
mil. Esses tribunais têm revelado grandes présti
mos, aliviando, em muito, a carga dos Tribunais
de Justiça dos três Estados.

É o apelo que faço a todos os meus colegas
das décadas de 60, de 70 e de 80, integrantes
desta Comissão, no sentido de que haja essa pos
sibilidade. Isso não ofende, não agride ou situa
mal a nossa Comissão. Se a Comissão de Siste
matização entender que o dispositivo é demais,
é impertinente, então que o rejeite. Todavia, peço
que, numa homenagem a São Paulo, ao RioGran
de do Sul e a Minas Gerais, a esses tribunais,
pelo que fizeram e, fundamentalmente, porque
o nobre Relator, Constituinte Egídio Ferreira Lima
já disse da propriedade de se colocar em Dispo
sições Transitórias algo nesse sentido quando da
apreciação da emenda do Constituinte José .Jor
ge. Não é possível que S. Ex" tenha trocado de
posição em apenas dois ou três dias.

Deixo aqui o meu apelo a todos os meus amí
gos e colegas desta Comissão, no sentido de que
possibilitem que isso seja incluído no texto da
Carta Magna, pelo menos até que a Comissão
de Sistematização se pronuncie a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência entende - e, tenho certeza, com
anuência do ilustre orador e autor da proposta,
- que esta matéria fica prejudicada, na medida
em que o substitutivo não apresenta nada a res
peito, não pede a supressão nem a extinção dos
Tribunais de Justiça Militarexistentes em São Pau
lo,Minas Gerais e RioGrande do Sul. Este o enten
dimento da Presidência. Parece-me que essa ma
téria fica prejudicada.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO AMARAL
- Peço que submeta a posição da Presidência
à consideração da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - É regi
mental o pedido de V. Ex", já que, pelo Regula
mento Intemo, votado recentemente, cabe recur
so de V. Ex" sobre decisão da Presidência em
questão de ordem.

Os Srs. Constituintes que aprovarem a emenda
permaneçam como estão. (Pausa.) Está rejeitada
a emenda. Esta Presidência indaga de V. Ex' se
retira o destaque.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO AMARAL
- Peço votação nominal, Sr. Presidente.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência vai anunciar o resultado: 18Srs. Cons
tituintes votaram "sim"; 15 votaram "não"; total,
33 votos. Está prejudicada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
AcivalGomes, César Cals Neto, Francisco Ama

ral, HélioManhães, Hugo Napoleão, AdolfoOlivei
ra, Jairo Carneiro, Jutahy Júnior, Lúcio Alcântara,
MaurícioCorrêa, MichelTemer, Raul Ferraz, Rona
ro Corrêa, VictorFaccioni, Costa Ferreira, Marluce
Moreira Pinto, Messias Góis e Manoel Moreira.
Votaram "não" os seguintes Constituintes:

Albérico Filho, Aloysio Teixeira, Bocayuva Cu
nha, Eduardo Bonfim, Egídio Ferreira Lima, Enoc
Vieira, Genebaldo Corrêía, Henrique Córdova, Jor
ge Hage, JoséJorge, Moysés Pimentel, Oscar Cor
rêa, Paes Landim, PlínioArruda Sampaio e Ibsen
Pinheiro.

V:amospassar à votação da emenda de n° 953,
de autoria do ilustre Constituinte Gastone Righi.
Há pedido de destaque do Constituinte Farabulini
Júnior. Vamos passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES 
Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex"a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES 
Recebi uma solicitação do Constituinte Gastone
Righi, ou delegação, no sentido de desistir da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência agradece ao ilustre Constituinte Gas
tone Righi.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES -
S. Ex' desiste da Emenda n° 952 e também da
Emenda n° 954 e mantém, para efeito de discutir
e votar, a Emenda n° 953.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da emenda, que vai receber o
parecer do Relator:

"Inclua-se na Capítulo V
Da Defensoria Pública e da Advocacia
ÀOrdem dos Advogados do Brasil,entre outras

atividades legais, compete:

a) defender a Constituição, pugnar pela boa
aplicação das leis, e contribuir para o aperfeiçoa
mento das instituições jurídicas;

b) privativamente, aplicar sanção aos advoga
dos, por manifestações escritas e orais no exer
cício de sua profissão."

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima) - A
Defensoria Pública já foi bem disciplinada, inclu
sive se discutiu longamente a respeito da matéria
e foram feitas emendas. Sou contrário à emenda
e voto "não".

O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES 
Sr. Presidente, pela ordem, para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem,
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO MANHÃES 
A proposta do Constituinte Gastone Righi, que
não se encontra aqui neste momento, conside
rando que simultaneamente S. Ex" tem tarefa e
responsabilidade em outra Comissão Técnica
nesta Casa, baseia a sua justificativanos seguintes
termos:

"Não basta, como defme o anteprojeto em
seu artigo 8, comunicar que o advogado é
essencial à administração da Justiça. À se
melhança do que acontece com a Magis
tratura e o Ministério Público, é preciso dotar
sua atividade de garantias, considerados seja
coletiva, seja individualmente. Esse objetivo
das alíneas a e b.'

Esta a justificativa da Emenda destacada n
953, do Constituinte Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação da matéria. Os Srs. Constituintes
que aprovarem a emenda votarão "sim"; os que
a rejeitarem votarão "não". O parecer do Relator
é contrário.

(Votação.)

O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO 
Sr. Presidente, não vai haver a votação simbólica?

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Não
cabe essa votação, no caso, já que o autor não
está presente e não pode desistir do destaque.

(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) -A Presi

dência vai proclamar o resultado. Votaram "sim"
7Srs. Constituintes e votaram "não" 16 Srs. Cons
tituintes; houve uma abstenção; total, 24 votos.
Está prejudicada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:

César Cals Neto, Eduardo Bonfim, Hélio Ma
nhães, Victor Faccioni, Costa Ferreira, Israel Pi
nheiro e Marluce Moreira Pinto.

Votaram "não" os seguintes Constituintes:
AcivalGomes, Aloysio Teixeira, Egídio Ferreira

Lima, Henrique Córdova, Adolfo Oliveira, Jairo
Cameiro, Jorge Hage, José Fogaça, José Jorge,
Maurício Corrêa, Miro Teixeira, Oscar Corrêa, Plí
nio Arruda Sampaio, Raul Ferraz, Ibsen Pinheiro
e Messias Góis

Absteve-se de votar o Constituinte Hugo Napo
leão.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRtA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra V.Ex'" pela ordem.

O SR. CONSmUINTE MAURÍCIO CORRtA
Quero sugerir que sejam colocados em votação
os destaques que deverão ser aprovados em virtu
de do acordo aqui feito. É evidente que o plenário
está ficando vazio e poderemos não ter o número
regimental para aprová-los, se demorarmos mais
para votar.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Há um
pedido de destaque feito pelo ilustre Constituinte
PlínioArruda Sampaio, para a votação da Emenda
n° 364. Esta Presidência entendeu que a emenda
fica prejudicada pela votação dos destaques ante
riores.

Esta Presidência recebe, em mão, requerimen
to do ilustre Constituinte Maurício Corrêa, nos se
guintes termos:

"Requeiro a V. Ex" destaque para a votação
em separado da Emenda n9 289, constante do
bloco das emendas aprovadas pelo sistema sim
bólico."

Peço a S. Ex" que encaminhe o pedido que
formulou a esta Mesa.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO- Sr. Presidente, queria levantar uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V.Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PÚNIO ARRUDA SAM
PAIO - Sr. Presidente, dentro da combinação
que fizemos, tinha eu colocado uma emenda 
que sei que não passará - apenas para que cum-
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príssemos o processo proposto pelo Constituinte
Humberto Souto e aprovado por todos: faz-se a
proposta; se não estiverem de acordo, manííes
tar-se-ão e, apenas simbolicamente, desistirei do
destaque. V Ex"a considerou prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência acolhe a questão de ordem de V. Ex"

Coloco em votação a emenda do ilustre Consti
tuinte Gumercindo Milhomem, que adota o siste
ma presidencialista de governo no Brasil Em vo
tação a emenda Os Srs. Constituintes favoráveis
à mesma permaneçam como estão. (Pausa.) Está
rejeitada a emenda

A Presidência indaga do ilustre Constituinte PIí
mo Arruda Sampaio se S Ex' retira o destaque.
(Pausa.) Está retirado o destaque solicitado pelo
Deputado PlínioArruda Sampaio. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO - Quero dizer a V. Ex" que irei a Plenário.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência reitera o pedido para que o Senador
Maurício Corrêa sustente o seu requerimento en
caminhado a esta Mesa.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, ficou confusa a votação relativa
à Emenda n° 289, de autoria do Constituinte Os
valdo Macedo, que acrecenta ao texto a expressão
"dentre magistrados de carreira". Estamos votan
do, até agora, matéria da mais alta Importância,
relativaà construção do arcabouço do Poder Judi
ciário. Parece-me que o acréscimo dessa frase
desnatura completamente todo o mecanismo
montado, exatamente numa parte da mais alta
importância, porque é de atnbuição do Congresso
Nacional, inclusive, a escolha desses Ministros.
Por uma questão, data venia, fisiológica, acres
centou-se essa frase, para permitir que os juízes
gozem de mais essa prerrogativa, isto é, que sejam
forçosamente incluídos na remessa dos nomes
ao Presidente da República, constando exatamen
te os juízes de carreira. Parece-me, então, que
este Plenário deverá votar atentamente, para que
fique defimda esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência, ao permitir que o processo de vota
ção se efetuasse de maneira mais rápida, imagi
nou que coisas como essas, que agora são susci
tadas pelo ilustre Constituinte Maurício Corrêa,
pudessem vir a ocorrer. Gostaria de colocar ao
Plenário o requerimento de S. Ex' para a votação
Os Srs. Constituintes que aprovam o requerimen
to de S. Ex"permaneçam como estão.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex"a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Gostaria que V. Ex', antes de submeter a votação
a matéria, esclarecesse suficientemente o Plená
rio,porque, se pairar qualquer dúvida sobre algum
dos destaques votados pelo novo Sistema, ado
tado em face da sugestão do nobre Constituinte
Humberto Souto, vamos ficar com todo o pro
cesso pendente

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
I Presidência, a partir do momento em que acolhe

um pedido de um Sr. Constituinte, não invalida
as outras matérias, que irão ainda ser submetidas
em bloco à votação. Apenas acolhe uma votação
em separado daquele bloco que já foi tido como
aprovado.

O SR. CONSTITUINTE LÚCIO ALCÂNTARA
Então, pediria a V. Ex' que repetisse o teor do
requerimento do nobre Constituinte MaurícioCor
rêa.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - "Re
queiro a V. Ex"destaque para votação em sepa
rado da Emenda de rr 289, constante do bloco
das emendas aprovadas pelo sistema simbólico".

Os Srs. Constituintes que aprovam o requeri
mento permaneçam como estão. (Pausa.) Apro
vado. Vamos passar à verificação solicitada pelo
ilustre Constituinte MaurícioCorrêa. Os Srs. Cons
tituintes que votarem "sim" estarão aprovando
a emenda; os Srs. Constituintes que votarem
"não" estarão rejeitando a emenda.

(Votação.)

Proclamo o resultado da votação: 33 Consti
tuintes votaram "não"; 4 votaram "sim"; total, 37
votos. Está rejeitada a emenda.

Votaram "sim" os seguintes Constituintes:
Jairo Carneiro, Jorge Hage, Lúcio Alcântara e

MichelTemer.
Votaram "não" os seguintes Constituintes:
Acival Gomes, Albérico Filho, AloysioTeixeira,

Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Cesar
Cals Neto, Eduardo Bonfim, Egídio Ferreira Lima,
Enoc Vieira, Genebaldo Correia, Henrique Córdo
va, Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão,
Humberto Souto, Jorge Leite,José Fogaça, José
Jorge, Jutahy Júnior, Leur Lomanto, Maurício
Corrêa, MiroTeixeira,Oscar Corrêa, Paes Landim,
PlínioArruda Sampaio, Raul Ferraz, Ronaro Cor
rêa, VictorFaccioni, Ibsen Pinheiro,Costa Ferreira,
Israel Pinheiro, Marluce Moreira Pinto, Messias
Góis e Manoel Moreira.

Em votação o destaque para a Emenda n' 195,
de autoria do ilustre Constituinte Farabulini Jú
nior, solicitado pelo Constituinte Ibsen Pinheiro,
que tem a palavra para encaminhar a matéria.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex"a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO COR
REIA - Requeiro a V. Ex' ouvir do Plenário a
possibilidade de se fazer a inversão da pauta para
votar em bloco as matérias que já estão aprova
das, porque estamos aqui há vinte e cinco horas
neste processo de votação (Pausa.) Desisto do
requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Ibsen Pinheiro,para
encaminhar a votação.

O SR.CONSmUINTE IBSENPINHEIRO- Sr.
Presrdente, trata-se da Emenda n' 195. Sempre
que se vota o destaque de uma emenda supres
siva se tem esta dificuldade,porque se está pedin
do um voto negativo a uma atitude negativa, exa
tamente porque dois números negativos produ
zem o positivo que se pretende, que é o restabele
cimento do texto.

Por esta razão, Sr. Presidente, com o apoio já
expresso do Relator, peço a votação da Emenda
n° 195, do Constituinte Farabulini Júnior, e o voto
contrário a ela. A emenda será votada e o que
peço é o voto contrário, para que ~ restabeleça
o texto do Sr. Relator. Peço, pois, votação da
Emenda n- 195 e o voto contrário a ela.

O SR. RELATOR (Egídio Ferreira Lima)- Voto
contra Não.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - Vamos
passar à votação.

Os Srs. Constituintes que votarem "sim" esta
rão aprovando a supressão; os Srs. Constituintes
que votarem "não" estarão mantendo o texto.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr Presidente, verificando que estão presentes
no recinto da Comissão apenas trinta e seis Srs.
Constituintes, gostaria de fazer um apelo à Presi
dência para que ou invertesse a ordem dos traba
lhos ou solicitasse aos Srs. Constituitnes presen
tes que não se retirassem, sob pena de assumirem
a responsabilidade de perdermos todo o trabalho
já conseguido nesta Comissão, porque ficará pre
judicado tudo o que já fizemos, caso não haja
número para prosseguirmos.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Faço
minhas as palavras de V. Ex"

Os Srs Constituintes favoráveis à supressão
permaneçam como estão. (Pausa.) Fica aprovada
a proposta do Constituinte Ibsen Pinheiro, e rejei
tada a emenda do Constituinte Farabulini Júnior.
(Palmas.)

llustre Constituinte Ibsen Pinheiro, voltamos ao
caso da vez anterior, em que não posso acolher
o pedido de retirada, já que ela foi rejeitada.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Peço votação nominal da Emenda n° 195, Sr.
Presidente. E apelo pelo voto "não"; pela rejeição
da emenda.

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) -Os Srs.
Constituintes que votarem "sim" são favoráveis
à emenda; os que votarem "não" são favoráveis
à supressão.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Sr. Presidente, peço que votem "não" à emenda

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - "Não"
à emenda, "sim" a favor.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE(Oscar Corrêa) - APresi
dência vai anunciar o resultado. Votaram "não"
37 Srs. Constituintes. Houve uma abstenção. To
tal, 38 votos. Está rejeitada a emenda.

Votaram "não" os segumtes Constituintes.

Acival Gomes, Albérico Filho, AloysioTeixeira,
I Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, César

Cals Neto, Eduardo Bonfim, EgídiO Ferreira Lima,
Enoc Vieira, Genebaldo Correia, Hélio Manhães,
Henrique Córdova, Henrique Eduardo Alves,Hugo
Napoleão, Humberto Souto, AdolfoOliveira,Jorge
Hage,Jorge Leite,José Fogaça, José Jorge, Juta
hy .Júníor, Leur Lomanto, Lúcio Alcântara, Mau
rício Corrêa, Michel Temer, Miro Teixeira, Oscar
Corrêa, Paes Landim, PlinioArruda Sampaio, Raul
Ferraz, Ronaro Corrêa, Victor Faccioni, Ibsen PI
nheiro, Costa Ferreira, Marluce Pinto, Messias
Góis e Manoel Moreira.
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Absteve-se de votar o Sr. Constituinte Jairo Car
neiro.

Em virtude de o Constituinte PlínioMartins estar
ausente, vamos inverter a pauta. Votaremos pri
meiro as emendas aprovadas em bloco, e logo
em seguinda colocarei em votação a emenda do
Constituinte Plínio Martins. As emendas aprova
das são as seguintes: 136, 60, 288, 534, 354,
214, 216, 359, 986, 379, 1.041, 694, destaque
ao art. 97-A do adendo, 747, 740 e 750.

(Votação.)
Esta Presidência vai anunciar o resultado. Vota

ram "sim" 40 Srs. Constituintes. Total, 40 votos.
estão aprovadas as emendas cuja votação já havia
sido deliberada pelo processo simbólico. (Pal
mas.)

Votaram "sim" os seguuites Constituintes:
AcivalGomes, Albérico Filho, Aloysio Teixeira,

Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Carlos
Vinagre, César Cals Neto, Egídio Ferreira Lima,
Enoc Vieira, Genebaldo Correia, Hélio Manhães,
Henrique Córdova, Henrique Eduardo Alves,Hugo
Napoleão, Humberto Souto, AdolfoOliveira,Jairo
Carneiro, Jorge Hage, Jorge Leite, José Fogaça,
José Jorge, Jutahy Júnior, Leur Lomanto, Lúcio
Alcântara, Manoel Ribeiro,MauricioCorrêa, Michel
Temer, MiroTeixeira,Oscar Corrêa, Paes Landim,
Plínio Arruda Sampaio, Raul Ferraz, Ronaro Cor
rêa, VictorFaccioni, Ibsen Pinheiro, Costa Ferreira,
Israel Pinheiro, Marluce Pinto, Messias Góis e Ma
noel Moreira.

Vamos passar à votação da emenda do Depu
tado Plínio Martins, a última emenda constante
da pauta da ordem do dia.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
V. Ex"a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Com
referência à Emenda n° 1.003, do conjunto enca
minhado na minha preferência, o emmente Rela
tor sugeriu, como solução negociada, que o art
121 - que cria os Tribunais Regionais do Distrito
Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Pernambuco e ao qual nós apresentá
vamos, eu e o Constituinte Itamar Franco, emen
das sugerindo também a sua criação em Minas
Gerais e na Bahia - fosse retirado, assim como
as matérias a ele pertinentes. O art. 121 seria
transformado no artigo que diria que este assunto
vai para a lei complementar, com o que todos
concordávamos. É preciso que isso fique regis
trado.

O SR. PRESIDENTE-(Oscar Corrêa) - Esta
Presidência registra as palavras de V.Ex" O Plená
rio acolhe a questão de ordem levantada por V.
Ex"

Passaremos à votação da Emenda rr 252, do
Constituinte Plínio Martins.

Os Srs. Constituintes que aprovarem a emenda
votem "sim"; os Srs. Constituintes que rejeitarem
a emenda votem "não".

O Relator é contra a proposta da Emenda n°
252, que diz: "Inclua-se onde couber:

DoConselho Nacional de Estado
Capítulo Único
Art O Conselho Nacional de Estado exer-

cerá o controle dos Poderes e das Instituições

da República e terá sede na Capital da União com
jurisdição em todo o território nacional.

§ 1° O Conselho Nacional de Estado será
composto por três membros de cada Poder, esco
lhidos por sete anos, sem possibilidade de recon
dução, mediante manifestação fundamentada do
chefe do Poder Executivo, do Presidente do Con
gresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal

§ 2° A competência do Conselho Nacional
de Estado limita-se ao reexame, inclusive de ofl
cio, de quaisquer atos ou decisões administra
tivas, de natureza funcional ou disciplinar dos po
deres e das instituições da República, reunindo-se
sempre que convocado por um de seus mem
bros.

§ 3° Havendo clamor público e relevante inte
resse para a Nação, poderá o Conselho Nacional
de Estado, por deliberação de seis de seus inte
grantes, invalidar os atos mencionados no pará
grafo anterior, alterá-los ou apenas recomendar
a sua alteração de revogação, bem como.subme
ter a questão à Seção Constitucional do Supremo
Tribunal Federal."

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Esta
Presidência vaianunciaro resultado: 39 Srs. Cons
tituintes votaram "não"; total, 39 votos. Está rejei
tada a emenda.

Votaram "não" os seguintes Constituintes:

AcivalGomes, Agassiz Almeida, Albérico Filho,
Aloysio Teixeira, Bocayuva Cunha, Bonifácio de
Andrada, César Cals Neto, Egídio Ferreira Lima,
Enoc Vieira, Genebaldo Correia, Henrique Córdo
va, Henrique Eduardo Alves, Hugo Napoleão,
Humberto Souto, Adolfo Oliveira,Jairo Carneiro,
Jorge Hage, Jorge Leite,José Fogaça, José Jorge,
Jutahy Júnior, Leur Lomanto, Lúcio Alcântara,
Maurício Corrêa, MichelTemer, MiroTeixeira, Os
car Corrêa, Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio,
Ronaro Corrêa, Raul Ferraz, VictorFaccioni, Ibsen
Pinheiro, Costa Ferreira, Israel Pinheiro, Max Ro
senmann, Messias Góis e Manoel Moreira.

Colocarei em votação a Ata dos nossos traba
lhos Atendo à solicitação de dispensa de leitura
da Ata.

Em votação. (Pausa.)
Está aprovada a Ata.
São vinte e três horas e cinqüenta e dois minu

tos. Esta Presidência concede a palavra, pela or
dem, ao ilustre Constituinte Mauricio Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO CORRÊA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, peço a palavra
apenas para registrar a nossa alegria por termos
chegado ao ponto final desta Comissão. Seria
extremamente injusto se não reconhecêssemos
aqui, agora, o extraordinário desempenho dessa
Presidência, mas, sobretudo, o trabalho do Relator
(Palmas.), que embora rouco, exausto, indormida
mente, todos esses dias, se houve extraordina
riamente bem.

Se não pudemos chegar antes a um bom ter
mo, chegamos a ele exatamente antes da meia
noite do dia de hoje. Portanto, Sr. Presidente, em
meu nome, e tenho certeza de que no de todos
os Constituintes, queremos que fique registrada
em Ata a nossa profunda alegria por essa convi
vência aqui, e, sem dúvida alguma, por termos
participado da construção de um novo Brasil,com
a sua próxima Constituição. Evidentemente, es
tendemos esses cumprimentos, na oportunidade,

aos notáveis funcionários da Câmara e do Senado
(palmas.), que também nos prestaram a sua cola
boração.

MUito obrigado.

O SR PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Tem
a palavra, pela ordem, °Constituinte Jorge Leite.

O SR CONSTITUINTE JORGE LEITE - Sr.
Presidente, quero exatamente acompanhar as pa
lavras do eminente Constituinte Maurício Corrêa
e parabenizar V. Ex', o Relator, Egidio Ferreira
Lima, e todos os Constituintes que aqui trabalha
ram e demonstraram, acima de tudo, alto espírito
de nacionalismo, de brasileirismo. Portanto, aos
servidores desta Comissão, aos parlamentares
Constituintes, a V. Ex", Presidente Oscar Corrêa,
e ao eminente Líder e Relator, Egídio Ferreira
Lima, o nosso abraço, o nosso agradecimento.
Sabemos que foi um trabalho árduo, mas em
favor do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Oscar Corrêa) - Antes
de declarar encerrada esta reunião, esta Presi
dência, por um dever de ofício, gostaria de agra
decer a todos os funcionários da Comissão Temá
tica e àqueles que de algum modo permitiram
que os nossos trabalhos chegassem ao fim. Gos
taria também de parabenizar todos os Srs. Consti
tuintes que, dando uma demonstração de digni
dade, com seu trabalho e dedicação, estão aju
dando °Brasil a construir seu futuro.

Declaro encerrada e reunião. (palmas prolon
gadas.)

AlVEXO À ATADA 7' RE(JNIÃO ORDINÁRIA.

COMISSÃO DAORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E

SISTEMADE GOVERNO

Articulado

Contendo as emendadas aceitas
pelo Relator, incorporadas

ao texto do substitutivo
original

Documentos para esclarecimento
dos membros da Comissão

Presidente: Constituinte Oscar Corrêia
Relator: Constituinte Egídio Ferreira Uma

CAPITULO I

Do Legislativo

SEÇÃO I

Do Congresso Nacional

Art. 1° O Legislativoé exercido peloCongres
so Nacional, que se compõe da Câmara dos De
putados e do Senado Federal.

Art. 2° A Câmara dos Deputados compõe-se
de até quatrocentos e oitenta e sete represen
tantes do povo, eleitos, dentre os cidadãos maio
res de dezoito anos e no exercício dos direitos
politicos, pelo voto direto, secreto e proporcional
em cada Estado, Território e no Distrito Federal.

§ 1° Cada legislatura terá a duração de quatro
anos, salvo dissolução da Câmara dos Deputados,
hipótese em que, com a posse dos Deputados
após as eleições extraordinárias, iniciar-se-á novo
período quadrienaL
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§ 2' Onúmero de Deputados por Estado ou
Distrito Federal será estabelecido pela Justiça
Eleitoral, proporcionalmente à população, com
os ajustes necessários para que nenhum Estado
ou o Distrito Federal tenha menos de oito ou
mais de sessenta Deputados.

§ 3° Excetuado o de Fernando de Noronha,
cada Território elegerá quatro Deputados.

Art. 39 O Senado Federal compõe-se de re·
presentantes dos Estados e do Distrito Federal,
eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o prin
cípio majoritário, dentre cidadãos maiores de trin
ta e cinco anos e no exercício dos direitos polí
ticos.

§ 1° Cada Estado e o Distrito Federal elege
rão três Senadores, com mandato de oito anos.

§ 20 A representação de cada Estado e do
Distrito Federal será renovada de quatro em qua
tro anos, alternadamente, por um e dois terços.

§ 3° Cada Senador será eleito com dois su
plentes.

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Legislativo

Art. 4° Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, espe
cialmente:
1-sistema tributário, arrecadação e distribui

ção de rendas;
11-orçamento anual e plurianual; abertura e

operação de crédito; dívida pública; emissões de
curso forçado;

I1I-fixação do efetivo das Forças Armadas;
IV- planos e programas nacionais e regionais

de desenvolvimento;
V-limites do território nacional; espaço aéreo

e marítimo; bens do domínio da União;
VI - transferência temporária da sede do Go

verno Federal;
VII - concessão de anistia, inclusive para os

crimes políticos;
VlII- organização administrativa e judiciária da

União e dos Territórios e a organização judiciária
do DIstrito Federal;

IX- definição dos objetivos nacionais em rela
ção à ação do Poder Público em todas as tarefas;

X- Critérios para classificação de documentos
e informações oficiais sigilosas e prazos para a
sua classificação;

XI- decretação do estado de sítio;
XlI- autorização para celebração de convênios

e acordos para execução de leis, serviços e obras
federais,

XlII- matéria financeira;
XIV- sistema nacional de radidifusão, teleco

municação e comunicação de massa.
Art. 5° 'É da competência exclusiva do Con

gresso Nacional:
1- resolver, definitivamente, sobre tratados,

convenções e acordos intemacionais celebrados
pelo Presidente da Repóblica;

II- autorizar o Presidente da Repóblica a decla
rar guerra e celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente;

III - conceder autorização prévia para o Presi
dente e o Primeiro-Ministro se ausentarem do
País;

IV- autorizar a decretação de estado de sítio
e a intervenção federal;

V- aprovar a incorporação, subdivisão ou des
membramento de áreas de Territórios ou Esta
dos, ouvidas as Assembléias Legislativas;

VI - mudar, temporariamente, a sua sede;
VlI- fixar, no primeiro semestre da óltima ses

são legislativa de cada legislatura, a remuneração
dos membros do Congresso Nacional, do Presi
dente e do Vice-Presidente da República, do Pri
meiro-Ministro e dos Ministros de Estado;

VlII- julgar anualmente as contas do Primeiro
Ministro, bem como apreciar os relatórios sobre
a execução dos planos de governo;

IX- fiscalizar e controlar, conjuntamente ou
através de qualquer das Casas, os atos do Execu
tivo, inclusive os da administração indireta;

X- determinar a realização de referendo;
XI - regulamentar as leis, quando da omissão

do Executivo;
XII - vetar os atos normativos do Poder Execu

tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos
limites de delegação legislativa;

XlI- suprevrsão e controle, pelo Senado Fede
ral, dos sistemas de processamento automático
de dados mantidos ou utilizados pela União, incluo
sive a administração direta;

XIV - conceder e renovar a concessão de
emissoras de rádio e televisão.

Parágrafo único. Terão força de lei as preceí
tuações regimentais ou constantes de resoluções
do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas
Casas, que, regulamentando dispositivos desta
Constituição, objetivem assegurar o efetivo exer
cício de suas competências constitucionais.

Art. 6° A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal poderão convocar o PrimeIro-Ministro e
os Ministros de Estado para prestarem, pessoal
mente, informações acerca de assunto previa
mente determinado.

§ 10 A falta de comparecimento, sem justifi
cação adequada, importa em crime de responsa
bilidade.

Art. 7° A cada uma das Câmaras compete
elaborar o seu Regimento Interno, dispor sobre
funcionamento, organização, polícia e provimento
de seus cargos e serviços, observando-se as se
guintes normas:

I - na constituição das Mesas e de cada Comis
são, será assegurada, tanto quanto possível, a re
presentação proporcional dos partidos que parti
cipem da respectiva Câmara;

11-a Mesa da Câmara dos Deputados ou a
do Senado Federal encaminhará diretamente a
qualquer autoridade requerimento de informação
sobre fato relacionado com matéria legislativa em
trâmite ou sujeita à fiscalização do Congresso Na
cional, ou outros assuntos relevantes, estabele
cendo prazo, limitado ao máximo de trinta dias,
para a resposta, sob pena de responsabilidade.

Art. 8° Salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações de cada Câmara e de
suas Comissões serão tomadas por maioria dos
votos presentes, desde que esta maioria não seja
inferior a 1/5 (um quinto) do total dos membros.

SEÇÃO lU

Da Câmara dos Deputados

Art. 90 Compete privativamente à Câmara
dos Deputados:

1_declarar, por dois terços dos seus membros,
a procedência de acusação contra o Presidente

da Repúbllca, o Primeiro-Ministro e os Ministros
de Estado;

11- proceder à tomada de contas do Primeiro
Ministro, quando não apresentadas ao Congresso
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura
da sessão legislativa;

11I - aprovar, por maioria absoluta, a indicação
do Primeiro-Ministro, nos casos previstos nesta
Constituição;

IV- aprovar, por maioria absoluta, moção de
censura ao Primeiro-Ministro e a um ou mais Mi·
nistros de Estado;

V- aprovar, por maioria absoluta, voto de con
fiança solicitado pelo Primeiro-Ministro;

VI - impedir qualquer cidadão, através de mo
ção ao Primeiro-Ministro, de continuar a exercer
cargo ou função de confiança no Governo Fede
ral, inclusive na administração indireta;

VII - dispor sobre a criação, transformação
ou extinção de cargos, empregos e funções de
seus serviços e fixação da respectiva remunera
ção;

VIII-aprovar, por maioria absoluta, a indicação
do Procurador-Geral da República.

SEÇAON
Do Senado Federal

Art. 10 Compete privativamente ao Senado
Federal:

1-julgar o Presidente da República e o Primei
ro-Ministro nos crimes de responsabilidade e os
Ministros de Estado nos crimes da mesma natu
reza, conexos com aqueles;

11-processar e julgar os Ministros do Supremo
Tribunal Federal e o Procurador-Geral da Repú
blica, nos crimes de responsabüidade;

III - aprovar, previamente, por voto secreto,
após argüição em sessão pública, a escolha dos
titulares dos seguintes cargos, além de outros que
a lei determinar:

a) de magistrados, nos casos determinados
pela Constítuíçâo;

b) dos Ministros do Tribunal de Contas da
União;

c) dos membros do Conselho Monetário Na
cional;

d) dos Chefes de Missão Diplomática de cará
ter permanente;

e) dos Governadores de Territónos;
N - aprovar previamente, por voto secreto,

após arguição em sessão secreta, a escolha dos
Chefes de Missão Diplomática de caráter perma
nente;

V- autorizar, previamente, operações externas
de natureza financeira, de interesse da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, ou de qualquer órgão, entidade ou
sociedade de que participem, e decidir sobre os
termos finais da convenção;

VI-legislar para o Distrito Federal nos casos
previstos em lei complementar;

VII - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro,
limites globais para o montante da dívida conso
lidada da União, do Estados e dos Municípios;

VIII - suspender a execução, no todo ou em
parte, de lei declarada inconstitucional por deci
são definitiva do Supremo Tribunal Federal;

IX-""=- dispor sobre a criação ou extinção de
cargos, empregos e funções de seus serviços e
fixação dos respectivos vencimentos e salários;
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x- aprovar, por maioria, absoluta, por voto
secreto a exoneração do ofício, do Procurador
Geral da República, antes do termo de sua inves
tidura.

Parágrafo único - Nos casos previstos nos
incrsos I e lI, funcionará como Presidente, o do
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a conde
nação, que somente será proferida por dois terços
dos votos do Senado Federal, à perda do cargo,
com inabilitação, por oito anos, para o exercício
de função pública, sem prejuízo de ação da Jus
tiça.

SEÇÃO V

Dos Deputados e Senadores

Art 11 Os Deputados e Senadores são invio
láveis por suas opiniões, palavras e votos.

§ 10 Desde a expedição do diploma, os mem
bros do Congresso Nacional não poderão ser pre
sos, salvo em flagrante de crime inafiançável,nem
processados criminalmente, sem prévia licença
de sua Câmara.

§ 20 O indeferimento do pedido de licença
ou a ausência de deliberação suspende a prescri
ção, enquanto durar o mandato.

§ 30 No caso de flagrante de crime inafian
çável, os autos serão remetidos, dentro de vinte
e quatro horas, à Câmara respectiva, para que,
pelo voto secreto da maioria dos seus membros,
resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a forma
ção da culpa.

§ 4' Os Deputados e Senadores serão sub
metidos a julgamento perante o Supremo Tribu
nal Federal.

§ 5° As prerrogativas processuais dos Depu
tados e Senadores, arrolados como testemunhas,
não subsistirão, se deixarem de atender, sem justa
causa, no prazo de trinta dias, ao convite judicial.

§ 6' Os Deputados e Senadores não serão
obngados a testemunhar sobre informações rece
bidas ou prestadas durante o exercício do man
dato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram
ou deles receberam informações.

§ 7' A incorporação às Forças Armadas, de
Deputados e Senadores, embora militares e ainda
que em tempo de guerra, dependerá de prévia
licença da Câmara respectiva.

Art 12 OS Deputados e Senadores não po
derão, desde a posse:

I - firmar ou manter contrato com pessoa de
direito público, autarquia, empresa pública, socie
dade de economia mista ou empresa conces
sionária de serviço público, salvo quando o con
trato e o respectivo processo de seleção obede
cerem a cláusulas uniformes;

II - aceitar ou exercer atividade remunerada;
III - patrocinar causa em que seja interessada

qualquer das entidades a que se refere o inciso
I',

IV - patrocinar causa em que seja interessada
qualquer das entidades a que se refere o inciso
I',

v- presidir entidade sindical ou associação
de classe; .

V/- ser diretor de empresa que goza de favor
decorrente de contrato com pessoa jurídíca de
direito público, ou nela exercer função remune
rada; e

VII - exercer outro cargo eletivo federal, esta
dual ou municipal.

Art. 13. Perderá o mandato o Deputado ou
Senador.

I- que infringirqualquer das proibições esta
belecidas no artigo anterior;

li - cujo procedimento for declarado incom
patível com o decoro parlamentar;

1Il-que deixar de comparecer, em cada sessão
legislativa, à terça parte das sessões ordinárias
das Comissões e da Câmara a que pertencer,
salvo licença ou missão autorizada pela respectiva
Casa;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos
políticos;

V- quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos
casos previstos na lei;

VI- que deixar o partido sob cuja legenda foi
eleito, salvo para participar, como fundador, de
novo partido;

VlI- que tiver condenação criminal em senten
ça definitivae irrecorrível.

§ 1° É incompatível com o decoro parlamen
tar o abuso das prerrogativas asseguradas a mem
bro do Congresso Nacional ou a percepção, no
exercício do mandato, de vantagens indevidas,
além dos casos definidos no regimento intemo.

§ 2' Nos casos dos incisos I, li e VI, deste
artigo, a perda do mandato será decidida pela
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal,
por voto secreto, mediante provocação de qual
quer de seus membros, da respectiva Mesa ou
de partido político.

§ 3° No caso do inciso Ill, ou de decisão do
Supremo Tribunal Federal, em ação popular, a
perda do mandato será declarada pela Mesa da
Câmara respectiva, de ofício ou mediante provo
cação de qualquer de seus membros, de partido
político ou do primeiro suplente, assegurada ple
na defesa.

§ 4" Nos casos previstos no inciso IV e V, a
perda ou suspensão será declarada pela respec
tiva Mesa.

Art. 14. Não perde o mandato o Deputado
ou Senador:
[- investido na função de Primeiro-Ministro,

Ministrode Estado ou Secretário de Estado;
li - que exerça cargo público e de magistério

superior, com ingresso anterior à diplomação;
m-licenciado pela respectiva Câmara, por

motivo de doença, ou para tratar, sem remune
ração, de imnteresse particular, desde que nesse
caso, o afastamento não ultrapasse a centro e
vinte dias.

§ l' O suplente e convocado nos casos de
vaga, de investidura em funções previstas neste
artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2' Não havendo suplente e tratando-se de
vaga, far-se-á eleição para preenchê-Ia se faltarem
mais de quinze meses para o término do mandato.

Art. 15. Deputados e Senadores perceberão
subsídios, representação e ajuda de custo de idên
ticos valores, fixados ao final da legislatura ante
rior, sujeitos aos impostos gerais, inclusive o de
renda e os extraordinários.

SEÇÃO VI
Das Reuniões

Art. 16. O Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na capital da União, de 1° de março
a 30 de junho e de 10 de agosto a 5 de dezembro.

§ 10 As reuniões marcadas para as datas flxa
das neste artigo serão transferidas para o primeiro
dia útil subsequente, quando corresponderem a
sábados, domingos e feriados;

§ 2° A sessão legislativa não será encerrada
sem a aprovação dos orçamentos da União.

§ 3° O regimento disporá sobre o funciona
mento do Congresso nos sessenta dias anteriores
às eleições.

§ 4' Além de reunião para outros fins previs
tos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados
e o Senado Federal, sob a presidência da Mesa
deste, reunlr-se-ão em sessão conjunta para:
1-inaugurar a sessão legislativa;
Il- elaborar o regimento interno e regular a

criação de serviços comuns às duas Casas;
111- receber o compromisso do Presidente da

República e do Vice-Presidente: e
IV - receber e deliberar sobre o relatório da

Comissão Representativa, de que trata o art. 18.
§ 5° Na abertura da sessão legislativacompa

recerá o Presidente da República para a entrega
da mensagem ao Congresso Nacional, quando
exporá a situação do País e solicitará as provi
dências que julgar necessárias.

§ 6' Cada uma das Casas reunir-se-á em ses
sões preparatórias, a partir de 10 de fevereiro, no
primeiro ano da legislatura, para a posse de seus
membros e eleição das respectivas Mesas, para
as quais é vedada a reeleição na mesma legis
latura.

§ 70 No caso de dissolução da Câmara dos
Deputados, o Tribunal Superior Eleitoral fixará a
data da posse e da escolha da Mesa.

§ 89 A Câmara dos Deputados não poderá
ser dissolvida no primeiro ano da legislatura ou
antes do terceiro voto de desconfiança.

§ 9° A convocação extraordinária do Con
gresso Nacional far-se-á-

a) pelo Presidente do Senado Federal, em ca
so de decretação de estado de sítio ou de interven
ção federal;

b) pelo Presidente da República, pelos Presi
dentes da Câmara dos Deputados, e do Senado
Federal ou por requerimento da maioria dos
membros de ambas as Casas, em caso de urgên
cia ou interesse público relevante.

§ 10. Na sessão legislativa extraordinária, o
Congresso Nacional somente deliberará sobre a
matéria para a qual for convocado.

SEÇÃO VII
Das Comissões

Art. 17. No Congresso Nacional e em suas
Casas Legislativasfuncionarão comissões perma
nentes e temporárias, constituídas na forma e
com as atribuições previstas nos respectivos regi
mentos internos ou no ato de que resultar a sua
criação.

§ 1c Às comissões, em razão da matéria de
sua competência, cabe:

I- discutir e votar projetos de lei que dispen
sem, na forma que dispuser o regimento, a com
petência do plenário, salvo recurso de um décimo
dos membros da Casa;

Il- constituir-se em mecanismo de fiscaliza
ção da administração pública.

III - convocar Ministrosde Estado para prestar
informações sobre assuntos inerentes às suas atrí
buições;
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IV- acompanhar, junto ao Poder Executivo,
os atos de' regulamentação, provrdenclando no
sentido da sua cómpleta adequação ao texto legal;

V- solicitar ao Procurador-Geral da República
que adote as medidas cabíveis junto ao Poder
Judiciário com o objetivo de evitar ou reparar
lesões a direitos individuais ou coletivos, inclusive
de interesses difusos de grupos sçclais ou comu
nidades;

V1- fiscalizaros atos do Poder Executivo e soli
citar ao Tribunal de Contas da União que proceda,
no âmbito de suas atribuições, as investigações
sobre a atividade ou matéria que indicar, adotando
as providências necessárias ao cumprimento da
lei;

VII - converter-se, no todo ou em parte, em
comissão de inquérito, ou reunir-se, para mesma
finalidade, quando ocorrer identidade de matéria,
com outras Comissões do Congresso Nacional
ou da outra Casa Legislativa, mediante delibe
ração da maioria de dOIS terços de seus membros;

VIII - acompanhar, junto ao Poder Executivo,
a elaboração da proposta orçamentária, bem co
mo a sua posterior execução;

IX- apreciar programas de obras, planos na
cionais, regionais e setoriais, de desenvolvimento
e sobre eles emitir parecer; e

§ 2° As Comissões Parlamentares de Inqué
rito, com poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, serão criadas pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado Federal, em con
junto ou separadamente, para a apuração de fato
determinado e por prazo certo, mediante requeri
mento de um terço de seus membros.

Art. 18. Durante o recesso, haverá uma Co
missão Representativa do Congresso Nacional,
composta por 7 (sete) Senadores e 48 (quarenta
e oito) Deputados, eleitos pelas suas respectivas
Câmaras na penúltima reunião da sessão legisla
tiva, com atribuições definidas no regimento.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

Art. 19. O processo legislativo compreende a
elaboração de:

I- emendas à Constituição;
11 -leis complementares;
1Il-leis ordinárias;
IV-leis delegadas;
V- decretos legislativos; e
V1- resoluções.
Art. 20. O Executivo não poderá, sem dele

gação do Congresso Nacional, editar decreto que
tenha valor de lei.

§ 1° Em caso de relevância e urgência, o Pre
sidente da República, por solicitação do Primeiro
Ministro,poderá adotar medidas provisórias, com
força da lei, devendo submetê-las, de imediato,
ao Congresso Nacional, para a conversão, o qual,
estando em recesso, será convocado extraordina
riamente, para se reunir no prazo de cinco dias.

§ 2° Os decretos perderão eficácia, desde a
sua edição, se não forem convertidos em lei, no
prazo de trinta dias, a partir da sua publicação,
devendo o Congresso Nacional disciplinar as rela
ções jurídicas dele decorrentes.

Art. 21. As leis complementares somente se
rão aprovadas por maioria absoluta.

Art. 22. A iniciativa de projetos de lei cabe a
qualquer membro ou comissão da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, ao Presidente

da República, ao Primeiro-Ministroe aos Tribunais
Superiores.

Art. 23. A iniciativa de leis complementares
e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comis
são da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal, ao Presidente da República e aos Tribu
nais Federais com jurisdição em todo o território
nacional.

§ 1° Cabe, privativamente, ao Presidente da
República, ouvido o Primeiro-Ministro,ou por sua
solicitação, ressalvadas as exceções previstas nes
ta Constituição, a iniciativa das leis que:

I - disponham sobre planos nacíonais ou re
gionais de desenvolvimento econômico e social;

11- criem cargos, funções ou empregos públi
cos ou aumentem a sua remuneração;

11I - disponham sobre organização adminis
trativa e judiciária, matéria tributária e orçamen
tária, serviços públicos e pessoal da admimstração
dos Territórios;

IV - fixem ou modifiquem os efetivos das For
ças Armadas;

V- disponham sobre servidores públicos da
União, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;

VI - disponham sobre as propostas orçamen
tárias da União.

§ 2° Não serão admitidas emendas que au
mentem a despesa prevista: a) nos projetos cuja
iniciativa seja da exclusiva compêtencia do Presi
dente da Republica; ou

b) nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara dos Deputados do Se
nado Federal e dos Tribunais Federais.

Art. 24. Não serão admitidas emendas que
aumentem a despesa prevista:

1-nos projetos cuja iniciativaseja da exclusiva
competência do Presidente da República, ou do
Primeiro-Ministro;

11 - nos projetos sobre organização dos servi
ços administrativos da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e dos Tribunais Federais

Art. 25. A discussão e votação dos projetos
de lei de iniciativa do Presidente da República,
do Primeiro-Ministro e dos Tribunais Federais te
rão início na Câmara dos Deputados, salvo o dis
posto no inciso 11 do § 1° deste artigo.

§ 1° O Presidente da República e o Primeiro
Ministro poderão solicitar que projetos de lei de
sua iniciativa sejam apreciados:

I - em quarenta e cinco dias, em cada uma
das Casas;

11 - em quarenta dias, pelo Congresso Na
cional.

§ 2° Não havendo deliberação nos prazos do
parágrafo anterior, o projeto será incluído na or
dem do dia das dez sessóes consecutivas e subse
quentes, se ao final dessas não for apreciado,
ficam sobrestadas as demais proposições até a
votação final do projeto, ressalvados os referidos
no art. 20, § 2°

§ 3° A apreciação das emendas do Senado
Federal, pela Câmara dos Deputados, far-se-á,
nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, sob
pena de rejeição

§ 4° Os prazos do § 1°não correm nos perío
dos de recesso do Congresso Nacional nem se
aplicam aos projetos de codificação.

Art. 26. O projeto de lei sobre matéria finan
ceira será aprovada por maioria absoluta, deven-

do, sempre, conter a indicação dos recursos cor
respondentes.

Art. 27. O projeto de lei aprovado por uma
Câmara será revisto pela outra, em um só tumo
de discussão e votação, sendo enviado à sanção
ou promulgação, se a Câmara revisora o aprovar,
ou arquivado, se o rejeitar.

§ 1° Sendo o projeto emendado, voltará a Ca
sa iniciadora.

§ 2° O projeto de lei que receber parecer con
trário na comissão de mérito será rejeitado.

§ 3° Fica dispensada a revisão prevista neste
artigo, quando projetos de idêntico teor forem
aprovados nas duas Casas, em tramitação para
lela.

§ 4° O regimento comum poderá prever trâ
mite especial para a compatibilização de projetos
semelhantes aprovados nas condições do pará
grafo anterior.

Art. 28. A Câmara, na qual tenha sido con
cluída a votação, enviará o projeto de lei ao Presi
dente da República, que, aquiescendo, o sancio
nará.

§ 1° Se o Presidente da República julgar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou
contrário ao interesse público, vetá-lo-á ou solici
tará ao Congresso Nacional a sua reconsideração
total ou parcialmente, no prazo de quinze dias
úteis, contados da data do recebimento.

§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto
integral de artigo, de parágrafo, de inciso, de item,
de número ou de alínea.

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silên
cio do Presidente da República importará sanção.

§ 4° O Presidente da República comunicará
as razões do veto ou do pedido de reconsideração
do Presidente do Senado Federal, o qual será
apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu
recebimento, considerando-se mantido o veto se
obtiver maioria absoluta dos membros de cada
uma das Casas do Congresso, reunidas em ses- .
são conjunta.

§ 5° Se o veto não for mantido, será o projeto
enviado, para promulgação, ao Presidente da Re
pública.

§ 6° Esgotado, sem deliberação, o prazo es
tabelecido no § 4°, o veto ou o pedido de reconsi
deração será colocado na ordem do dia da sessão
imediata, sobrestadas as demais proposições, até
sua votação final, ressalvadas as matérias de que
trata o § lodo art. 20;

§ 7° No caso do inciso V do Art. 10. o veto
será submetido apenas ao Senado Federal, apli
cando-se, no que couber, o disposto neste artigo.

Art. 29A. A matéria constante do projeto de
lei rejeitado ou não sancionado, assim como a
constante de proposta de emenda à Constituição,
rejeitada ou havida por prejudicada somente po
derá constituir objeto de novo projeto, na mesma
sessão legislativa, mediante proposta da maioria
absoluta dos membros de qualquer das Câmaras.

I

Art. 29B. Fica instituída a Comissão Mista do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados para
dirimir divergências entre as duas Casas do Con
gresso Nacional na aprovação de projetos, elimi
nada a prevalência da Casa de origem.

Art. 30. As leis delegadas serão elaboradas
pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação
ser por este solicitada ao Congresso Nacional.
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§ 10 Não serão objeto de delegação os atos
da competência exclusiva do Congresso Nacio
nal, as da competência privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal nem a legisla
ção sobre:

l-organização do Judiciáno e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;

11 - nacionalidade, cidadania e direitos indivi-
duais, politícos e eleitorais;

111- o orçamento;
N - matéria reservada à lei complementar.
§ 2° A delegação ao Conselho de Ministros

terá a forma de resolução do Congresso Nacional,
que espeficará seu conteúdo e os termos do seu
exercicio.

§ 3o Se a resolução determinar a apreciação
do projeto, pelo Congresso Nacional, este o fará
em votação única, vedada qualquer emenda.

M 30A Fica assegurado o direito de inicia
tiva legislativa dos cidadãos nos termos previstos
nessa Constituição.

Parágrafo único. A iniciativapopular pode ser
exercida pela apresentação, à Câmara dos Depu
tados, de projeto de lei devidamente articulado
e subscrito por, no mínimo, 0,3% do eleitorado
nacional, distribuídos em pelo menos 5 (cinco)
Estados, com não menos de 0,1% dos eleitores
de cada um deles.

Art. 30B. A Constituição poderá ser emen
dada mediante proposta:

l-de um terço (1/3), no mínimo, dos mem
bros da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal;

11 - do Presidente da República.
§ 1c Não será objeto de deliberação a pro

posta de emenda tendente a abolir a Federação
ou a República; os direitos, as liberdades e garan
tias individuais; e o sufrágio universal, direto e
secreto. '

§ 2° A Constituição não poderá ser emen
dada na vigência de estado de sítio ou de interven
ção federal.

§ 3° A proposta será discutida e votada em
sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois
tumos, considerando-se aprovada quando obti
ver, em ambas as votações, dois terços (2/3) dos
votos dos membros de cada uma das Casas.

§ 4° A emenda à Constituição será promul
gada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, com o respectivo número
de ordem.

SEÇÃO IX
Do Orçamento

Art. 31A O orçamento anual será aprovado
por lei e compreenderá exclusivamente a fixação
da despesa, normas para a sua realização e a
previsão da receita, bem como os limites para
emissão de moeda e títulos da dívida pública,
ressalvando o disposto no § 1° deste artigo.

§ 1° A lei orçamentária pode incluir ainda:

a) autorização para abertura de créditos suple
mentares e para contratação de operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita; e

b) normas sobre a aplicação dos saldos orça-
mentários e financeiros verificáveis ao final do
exercicio;

§ 2° O orçamento anual compreenderá obri
gatoriamente as despesas, inclusive subsídios e
receitas relativas a todos os Poderes, bem como

a todos os órgãos, entidades e fundo integrantes
da administração pública federal,

§ 39 Asdespesas e as receitas das autarquias,
sociedades de econômia mista, empresas e fun
dações públicas são especificadas sob a forma
de dotações globais para custeio e investimento.

§ 4° As despesas deverão ser discriminadas
por Estado, ressalvadas aqueles de caráter nacio
nal, definidas em lei complementar.

§ 5° Excetuadas as operações da dívida pú
blica, as despesas relativas à amortização e ao
pagamento dos serviços da dívida decorrentes
de operações de crédito contratadas, bem como
os investimentos, cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro, deverão obedecer a orça
mentos trienais.

Art. 32A. A lei federal disporá sobre o exer
cício financeiro, a elaboração e organização dos
orçamentos anuais e trienais, os limites para con
tratação de operações de crédito, a emissão e
o resgate de títulos da dívida pública.

Parágrafo único. É vedada:

a) a transposição, sem prévia autorização legal,
de recursos de um dotação orçamentária para
outra;

b) a concessão de créditos ilimitados;
c) a abertura de crédito especial ou suplemen

tar sem prévia autorização legislativae sem a indi
cação da fonte dos recursos correspondentes;

d) a realização de despesas que excedam os
créditos orçamentários ou adicionais; e

e) o início, sem autorização do Poder Legis
lativo,de projetos não previstos na proposta orça
mentária.

Art. 33A Os créditos especiais e extraordí
nários não poderão ter vigência além do exercicio
em que forem autorizados, salvo se o ato de auto
rização for promulgado nos últimos quatro meses
daquele exercício, caso em que, reabertos nos
limites dos seus saldos, poderão viger até o têrmí
no do exercício financeiro subeseqúente.

§ 1° A abertura de crédito extraordinário so
mente será admitida para atender despesas im
previsíveis e urgentes, como as decorrentes de
guerra ou de calamidade pública.

§ 2° As operações de crédito para antecipa
ção da receita autorizada no orçamento anual não
excederão a quarta parte da receita total estimada
para o exercício fmanceiro e, até trinta dias depois
do encerramento deste, serão obrigatoriamente
liquidadas.

Art. 34A É vedada a vinculação do produto
da arrecadação de qualquer imposto a órgãos,
entidades, fundos ou programas, ressalvado o dis
posto em lei complementar e demais casos pre
vistos nesta Constituição.

Art. 35A Os projetos de lei relativos ao arça
mento anual e trienal serão enviados pelo Presi
dente da República ao Congresso Nacional, para
votação conjunta das duas Casas, até quatro me
ses antes do início do exercício financeiro seguin
te

§ 1° Organizar-se-á Comissão Mistade Sena
dores e Deputados para examinar o projeto de
lei orçamentária e sobre ele emitir parecer.

§ 2° Somente na Comissão Mista poderão
ser oferecidas emendas.

§ 3° Apenas será objeto de deliberação
emendas visando à criação ou elevação de dis-

pensas de investimentos, desde que seja apresen
tada, como fonte de recursos, a anulação de des
pesas de mesma natureza, vedado, em qualquer
hipótese, o aumento da despesa global.

§ 4° O pronuciamento da Comissão sobre as
emendas será conclusiva e final, salvo se um déci
mo dos membros da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal requererem a votação em ple
nário de emenda aprovada ou rejeitada na Co
missão.

§ 50 Aplicam-se ao projeto de lei orçamen
tária, no que não contrariem o disposto nesta
Seção, as demais normas relativas ao processo
legislativo

§ 6° O Presidente da República poderá eviar
mensagem ao Congresso Nacional para propor
a modificação do projeto de lei orçamentária, en
quanto não estiver concluída a votação da parte
cuja alteração é proposta.

SEÇÃO X

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária

Art. 36A A fiscalização financeira e orçamen
tária da União será exercida pelo Congresso Na
cional mediante controle externo e pelos sistemas
de controle interno do poder executivo instruídos
por lei.

1-a apreciação das contas do Governo da
união;

11 - o julgamento das contas dos administra
dores e demais responsáveis por bens e valores
públicos da administração direta e indireta;

111- a realização de fiscalização, investigações,
inspeções e auditoria orçamentária, financeira,
operacional e patrimonial dos órgãos e entidades
da administração direta ou indireta dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, inclusive autar
quias, empresas Públicas, sociedade de economia
mista e fundações públicas;

N - a apreciação da eficiência e dos resulta
dos das atividades dos órgãos e entidades pú
blicas;

~- a apreciação, para fíns de registros, da le
galidade da acumulação de cargos e das conces
~es iniciais de aposentadorias, reformas e pen
soes, ressalvadas as melhorias posteriores; e

VI- acompanhar as licitações públicas do Go
vemo Federal e da administração indireta, impug
nando-se, em qualquer fase quando detectar irre
gularidades.

§ 1° O tribunal de Contas prestará à Câmara
dos Deputados, ao Senado Federal e as suas co
missões as informações que forem solicitadas so
bre a. fiscalização financeira, orçamentária e patrí
moníal, e sobre os resultados das auditorias, ins
peções e decisões, além de comparecer.por seus
membros, a qualquer das Casas, mediante convo
cação.

§ 2° O Primeiro-Ministro poderá ordenar a
execução ou registro dos atos a que se refere
o inciso V, "ad referendum" do Congesso Na
cional.

Art. 37A O tribunal de Contas, de ofício ou
por determinação de qualquer das Casas do Con
gresso Nacional, de suas comissões ou por solici
tação do Ministério Público, verificada a Ilegali
dade de qualquer despesa, deverá:
1-proteger o ativo patrimomal do órgão ou

entidade;
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11 - estabelecer prazo para que o órgão ou
entidade adote as providências necessárias para
o exato cumprimento da lei;

II/- sustar, se não atendido, a execução do
ato impugnado, comunicando a descísão à Cà
mara dos Deputados e ao Senado Federal;

N - aplicar aos responsávers as sanções pre
vistas em lei; e

V- representar, conforme o caso, à Câmara
dos Deputados, ao Senado Federal, aos Poderes
Executivos ou Judiciários, sobre as irregularida
des ou abuso apurados. .

Art 38A O Tribunal de Contas da União, com
sede no Distrito Federal e quadro próprio de pes
soal, tem jurisdição em todo o País e definirá
as normas para o exercício de suas atribuições.

§ 10 O Tribunal exerce, no que couber as
atribuições do artigo 115 (constituição vigente),
e sua organização será definida em lei.

§ 20 Os seus Ministros serão nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a
escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros
maiores de 35 anos, de Idoneidade moral e notó
rios conhecimentos jurídicos, econômicos, fina
ceiros ou de administração pública, e terão as
mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e
impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal
de Recursos.

Art. 39A O Tribunal de Contas dará parecer
prévio em sessenta dias sobre as contas que o
Primeiro-Ministro deverá encaminhar anualmen
te, até 31 de março do exercício subsequente,

Parágrafo único - Não sendo observado o pra
zo a que se refere este artigo, o Tnbunal de Contas
dará ciência ao Congresso Nacional.

CAPfTuLOn
DO EXECcrrlVO

SEÇÃO I

Do Presidente da República
Art. 31 O Presidente da República é o Chefe

do Estado e o Comandante Supremo das Forças
Armadas, garantindo a unidade, a independência
e o livre exercício das instituições nacionais.

Art 32. É elegível para Presidente da Repú
blica o brasileiro nato, maior de trinta e cinco
anos e no exercício dos direitos politicos.

Art. 33. A eleição para Presidente da Repú
blica dar-se-á por sufrágio universal, direto e se·
ereto, noventa dias antes do término do mandato
presidencial.

§ 10 Somente será proclamado eleito o can
didato que obtiver a maioria absoluta dos votos,
não computados os em branco e os nulos.

§ 2 0 Se nenhum dos candidatos obtiver
maioria absoluta, proceder-se-á a nova eleição
direta" quarenta e cinco dias após a primeira, con
correndo, apenas, os dois candidatos mais vota
dos que, por qualquer motivo, não tenham se
inviabilizado para a disputa.

Art. 34. O mandato do Presidente da Repú
blica é de cinco anos, vedada a reeleição.

§ 10 O Presidente deixará o exercício de suas
funções, improrrogavelmente, no mesmo dia em
que terminar o seu período const'tuclonal, suce
dendo-lhe, de imediato, o recém-eleito.

§ 20 Se este se achar impedido, ou faltar an
tes da posse, serão sucessivamente chamados
ao exercício provisório da Presidência da Repú-

blica, o Presidente da Câmara dos Deputados,
o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal
Federal.

Art. 35. O Presidente da República tomará
posse perante o Congresso Nacional que, se não
estiver reunido, será convocado para tal fim, pres
tando o seguinte compromisso: "Prometo mano
ter, defender e cumprir a Constituição, observar
as leis, promover o bem geral do povo brasileiro,
zelar pela união, integridade e independência da
República." .

Parágrafo único - Salvo motivo de força maior,
se, decorridos dez dias, o Presidente não tiver
tomado posse, o cargo será declarado vago pelo
Tribunal Eleitoral.

Art. 36 O Presidente da República não pode
rá ausentar-se do País sem prévia autorização do
Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo.

Art. 37. Em caso de impedimento do Presi
dente da República, ausência do País ou de vacân
cia, serão chamados ao exercício do cargo, suces
sivamente, o Presidente da Câmara dos Deputa
dos, o Presidente do Senado Federal e o Presi
dente do Supremo Tribunal Federal.

§ 10 A renúncia do Presidente da República
tomar-se-á efetiva com o conhecimento da res
pectiva mensagem pelo Congresso Nacional.

§ 20 Ocorrendo a vacância, far-se-á eleição,
no prazo de quarenta e cinco dias, iniciando o
eleito um novo mandato de cinco anos.

SEÇÃO 11

Das Atribuições do Presidente da RepúbUca

Art 38. Compete ao Presidente da República:
1-nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,

por proposta deste, os Ministros de Estado, na
forma desta Constituição;

II- aprovar os planos de govemos e a proposta
de orçamento, elaborados pelo Conselho de Mi
nistros;

II/- nomear, após aprovação pelo Senado Fe
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais
Superiores, os Chefes de missão diplomática de
caráter permanente, e o Presidente do Banco Cen
tral do Brasil;

I1/A- nomear, após aprovação pela Câmara
dos Deputados, o Procurador Geral da República.

N - nomear os juízes dos Tribunais Federais
e o Consultor-Geral da República;

V- convocar, extraordinariamente, o Congres
so Nacional;

VI- dissolver, ouvido o Conselho da Repúbli
ca, a Câmara dos Deputados e convocar eleições
extraordinárias, nos casos e na forma previstos
nesta Constituição;

VlI- iniciar o processo legislativo na forma e
nos casos previstos nesta Constituição;

VlII- sancionar, promulgar e fazer publicar as
leis;

IX-vetar projeto de lei, parcial ou totalmente,
ou solicitar a sua reconsideração ao Congresso
Nacional, não sendo permitido vetar palavras ou
expressões, isoladamente;

X-convocar e presidir o Conselho da Repú
blica e indicar dois de seus membros;

XI- nomear os Governadores de Territórios,
após aprovação do Senado federal;

Xll- manter relações com os Estados estran
geiros e acreditar seus representantes diplomá
ticos;

XIIl- celebrar tratados, convenções e atos in
temacíonais, firmar acordos, empréstimos e obri
gações externas, "ad referendum" do Senado Fe
deral;

XIV- declarar guerra, autorizado, ou "ad refe
rendum" do Congresso Nacional, no caso de
agressão estrangeira ocorrida no intervalo das
sessões legislativas;

X)/- celebrar a paz, autorizado ou "ad referen
dum" do Congresso Nacional;

XVI- exercer o comando supremo das Forças
Armadas, prover os seus postos de oficiais-ge
nerais e nomear seus comandantes;

XVII- decretar, com prévia autorização do
Congresso Nacional, total ou parcialmente, a mo
bilização nacional;

XVIIl- autorizar brasileiros a aceitar pensão,
emprego ou comissão do governo estrangeiro;

XIX - proferir mensagem perante o Congresso
Nacional por ocasião da abertura da Sessão Le
gislativa, expondo a situação do País e solicitando
as providências que julgar necessárias;

XX- dingir mensagem ao Congresso Nacio
nal;

XXl- decretar, por solícítaçâo do Prímeíro-Mi
nistro e ouvido o Conselho da República, o estado
de alarme e o estado de sítio, submetendo-os
ao Congresso Nacional;

XXlI- decretar, por solicitação do Primeiro-Mi
nistro, ouvido o Conselho da República, a inter
venção federal;

XXlJA - prestar, anualmente, ao Congresso
Nacional, dentro de 60 (sessenta dias) após a
abertura legislativa,as contas relativas ao exercício
anterior;

XXlll- determinar a realização de referendo,
ouvido o Conselho da República, sobre proposta
de emendas constitucionais e projetos de lei que
visem a alterar a estrutura ou afetar o equIlíbrio
dos Poderes;

XXIV- determinar a realização de referendo
nos casos previstos nesta Constituição ou que
o Congresso Nacional vier a determinar;

'1001- conferir condecorações e distinções ho
norificas;

XXVI- conceder indulto ou graça;
XXVIl- permitir, com autorização do Congres

so Nacional, que forças estrangeiras aliadas tran
sitem pelo território nacional, ou por motivo de
guerra, nele permaneçam temporariamente, sem
pre sob o comando de autoridade brasileira;

XXVlll- presidir o Conselho de Ministros,
quando presente as suas reuniões;

XXIX - exercer outras atribuições previstas
nesta Constituição.

Parágrafo único - O Presidente da República
pode delegar ao Pnmeíro-Ministro as atribuições
mencionadas nos incisos XIe XXVI deste artigo.

SEÇÃom
Da Responsabilidade do Presidente da Repú-

i blica
Art. 39. São crimes de responsabilidade os

atos do Presidente que atentarem contra a Consti
tuição Federal e, especialmente:

1-a existência da União;
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11 - o livre exercício do Legislativo,do Judiciá
rio, do Ministério Público e dos Poderes constitu
cionais dos Estados;

l/l-o exercício dos direitos políticos, indivi-
duais e sociais;

N - a segurança do País;
V- a probidade na administração;
V1- a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das decisões

judiciais;
V111-a formação ou o funcionamento normal

do Govemo.
Parágrafo único. Os crimes de responsabili

dade serão tipificados em lei, que estabelecerá
as normas de processo e julgamento.

Art. 40. Declarada procedente a acusação,
pelo voto de dois terços dos membros da Câmara
dos Deputados, o Presidente será submetido a
julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal,
nos crimes comuns, ou, perante o Senado Fede
ral, nos de responsabilidade, ficando suspenso
de suas funções.

§ 1c nos crimes comuns, se recebida a de
núncia ou queixas-crimes pelo Supremo Tribunal
Federal;

§ 2° Se, decorrido o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, o julgamento não estiver concluído,
cessará o afastamento do Presidente, sem pre
juízo do regular prosseguimento do processo.

§ 3° Enquanto não sobreviver sentença con
denatória nas infrações penais comuns o Presi
dente da República não estará sujeito à prisão.

SEÇÃON
Da Fonnação do Governo

Art. 41. O Govemo é constituído pelo Primei
ro-Ministro e demais integrantes do Conselho de
Ministros.

Art. 42. O Presidente da República indicará
o Primeiro-Ministro, após consulta ao partido ou
pertidos com representação majoritária na Câma
ra dos Deputados.

§ 1° O Primeiro-Ministro, acompanhado dos
demais integrantes do Ministério,comparecerá à
camara dos Deputados, no prazo de 10 (dez)
elas, a partir da indicação e apresentará o plano
de govemo.

§ 2° A indicação será aprovada se obtiver,
nos 10 (dez) dias subseqüentes, os votos favorá
veis da maioria absoluta dos membros da Câmara
dos Deputados.

§ 3° Rejeitada, o Presidente da República fará
nova indicação, no prazo de dez dias, obedecido
o disposto nos parágrafos anteriores.

§ 4° Não sendo aprovada a segunda indica
ção, de imediato será realizada uma votação, da
qual resultará eleito o que reunir o maior número
devotos.

§ 5° Na eleição prevista no parágrafo anterior,
somente poderão ser sufragados candidatos indi
cados por partidos políticos com representação
na Câmara dos Deputados, admitido apenas um
candidato por partido:

1-reunindo o eleito os votos da maioria dos
membros da Câmara dos Deputados, o Presi
dente da República deverá nomeá-lo, no prazo
de 5 (cinco) dias;

11- não conseguindo o eleito esta maioria, o
Presidente da República deverá, no mesmo prazo,
ou nomeá-lo ou dissolver a Câmara dos Dep
tuados.

Art. 43. A Câmara dos Deputados, decorri
dos 6 (seis) meses de apresentação do plano de
governo, poderá, por iniciativa de um terço de
seus membros e pelo voto da maioria absoluta,
aprovar moção de censura.

§ 1° A moção de censura, a ser discutida e
votada nos 5 (cinco) dias subseqüentes à sua
apresentação, implicará na exoneração do Primei
ro-Ministro e demais integrantes 40Conselho de
Ministros.

§ 2° No caso de eleição autônoma pela Câ
mara dos Deputados, o prazo de que trata o caput
deste artigo, começará fluira partir da nomeação.

Art. 43A O Senado Federal poderá, dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, por iniciativa de
um terço e o voto da maioria absoluta de seus
membros, recomendar a revisão do ato de não
aprovação da indicação do Primeiro-Ministro ou
de moção de censura, suspendendo os seus efei
tos até que a Câmara dos Deputados, no prazo
de 5 (cinco) dias e pela maioria absoluta.de seus
membros, decida sobre sua confirmação.

Art. 44. Aprovada ou confirmada a moção de
censura, o Presidente da República, no prazo de
dez dias, procederá nos termos do artigo 42.

§ 1° Na mesma sessão legislativa, é vedada
a lnícíatíva de mais de três moções de censura.

§ 2° O governo destituído responde pela ad
ministração até a posse do novo Conselho de
Ministros.

Art. 45. O Presidente da República não pode
rá dissolver a Câmara dos Deputados nos últimos
seis meses de seu mandato, no primeiro e no
último semestre da legislatura, ou durante a VIgên
cia do estado de defesa ou do estado de sítio.

Art. 46. Ao dissolver a Câmara dos Deptados,
o Presidente da República convocará eleições pa
ra prazo não superior a sessenta dias, fixará a
data de posse dos eleitos, cabendo ao Tribunal
Superior Eleitoral a sua execução.

Art. 47. O Presidente da República somente
poderá destituir o Governo quando indispensável
para assegurar o regular funcionamento da admí
nistração e das instituições democráticas.

§ 1o O ato de exoneração, comunicadas suas
razões à Câmara dos Deputados, será precedido
de audiência do Conselho da República.

§ 2° A exoneração de Ministro somente dar
se-á a pedido do Primeiro-Mmstro.

§ 3° Se o Govemo resultar da hipótese pre
vista no § 4° do artigo 42, asua destituição não
poderá ocorrer nos próximos 6 (seis) meses de
exercício.

SEÇÃO V
Do Prlmeiro-Ministro

Art. 48. O Primeiro-Minstro será nomeado
dentre os membros do Congresso Nacional, bra
sileiro nato com mais de 35 anos.

Art. 49. O Primeiro-Ministrogoza da confian
ça do Presidente da República e da Câmara dos
Deputados.

§ to O Primeiro-Ministro poderá pedir voto
de confiança à Câmara dos Deptuados.

§ 2° A recusa do voto de confiança implicará
na destituição do Governo, procedendo o Presi
dente da República nos termos do art. 44.

Art. 50. O início da legislatura, proceder-se-á
de acordo com o artigo 42, considerando-se o
Primeiro-Ministro como se tivesse sido indicado
à Câmara dos Deputados.

Art. 51. Compete ao Primeiro-Ministro:
[- exercer a direção superior da administração

federal;

Il- elaborar, sob supervisão do Presidente da
República, Plano de Governo e apresentá-lo pe
rante a Câmara dos Deputados;

III - indicar, para a nomeação pelo Presidente
da República, os Ministros de Estado e solicitar
a sua exoneração;

N - promover a unidade da ação gov~ma

mental, elaborar planos e programas nacionais
e regionais de desenvolvimento, submetendo-os
ao Congresso Nacional, com a supervisêo do Pre
sidente da República;

V- expedir decretos e regulamentos para fiel
execução das leis;

V1- enviar, após aprovação do Presidente da
República, a proposta de orçamento ao Congres
so Nacional;

V11- prestar, anualmente, ao Congresso Na
cional as contas relativas ao exercício anterior ,
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa;

V11l- dispor sobre a organização e o funciona
mento da administração federal, na forma da lei;

IX- iniciar o processo legíslativo, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição;

X-acompanhar os projetos de lei em trami
tação no Congresso Nacional, com a colaboração
dos Ministros de Estado;

XI- prover e extinguir os cargos públicos fede
rais na forma da lei;

XlI- convocar e presidir o Conselho de Mi
nistros;

XlIl- comparecer a qualquer das Casas do
Congresso Nacional, ou as suas Comissões,
quando convocado, ou requerer data para seu
comparecimento;

XIV - acumular, eventualmente, qualquer Mi
nistério;

XV- integrar o Conselho da República;
XVI- decretar o estado de calamidade subme

tendo as razões ao Congresso Nacional;
XVII- enviar mensagem ao Congresso Nacio

nal, ou a qualquer de suas Casas;
XVIIl- solicitar ao Presidente da República a

decretação de intervenção federal e do estado
de sítio;

XIX - exercer outras atribuições previstas nes
ta Constituição ou que lhe forem delegadas pelo
Presidente da República.

Parágrafo único - O Primeiro-Ministro,sob pe
na de perda do cargo, não poderá ausentar-se
do País sem prévia autorização do Congresso Na
cional.

SEÇÃO VI
Do Conselho de Ministros

Art. 52. O Conselho de Ministros é convo
cado e presidido pelo Primeiro-Ministro,integran
do-o todos os Ministros de Estado.

Art. 53. O Presidente da República presidirá
o Conselho de Ministros,quando presente as suas
reuniões.

Art. 54. Compete ao Conselho de Ministros:
1-opinar sobre as questões encaminhadas

pelo Presidente da República;
11 - aprovar as propostas de lei e examinar as

questões suscitadas pelo Primeiro-Ministroou pe
los Ministros de Estados;
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111 - participar da elaboração e pronunoar-se
sobre os planos e programas do Governo;

N - aprovar os decretos expedidos pelo Pri
meiro-Ministro;

V- participar da elaboração e pronunciar-se
sobre a proposta de orçamento da União;

VI- deliberar sobre as questões que afetem
a competência de mais de um Ministério.

SEÇÃO VII
Dos Ministros de Estado

Art. 55. Os Ministros de Estado serão esco
lhidos dentre brasileiros natos maiores de 21 (vin
te e um) anos e no exercíciodos direitos políticos.

Art. 56. A lei disporá sobre a criação, estrutu
ração e atnbuiçôes dos Ministérios.

Art. 57. Os MInistros de Estado são obriga
dos a atender a convocação da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal ou de qualquer de
suas Comissões.

Parágrafo ÚnICO. Os Ministros de Estado têm
acesso às sessões de ambas as Casas do Con
gresso Nacional e às reuniões de suas Comissões,
com direito a palavra.

Art. 58 O Ministrode Estado será exonerado
quando da queda do Pnmeiro-Ministro, ou se
aprovada moção de censura, a qual somente po
derá ser apresentada seis meses após a sua no
meação.

SEÇÃO VIII
Do Conselho da República

Art. 59. O Conselho da República é órgão su
perior de consulta do Presidente da República
reunindo-se sob sua presidência.

Parágrafo único. Compõem o Conselho da
República.

I- o Presidente da República;
II- o Presidente da Câmara dos Deputados;
111-0 Presidente do Senado Federal;
N - o Primeiro-Ministro;
V- os Líderes da maioria e da minoria da Câ

mara dos Deputados;
VI- os Líderes da maioria e da minoria do

Senado Federal;
VlI-o Presidente do Supremo Tribunal Fe

deral;

VIU - Seis cidadãos brasileiros natos, maiores
de trinta e cinco anos, sendo dOIS indicados pelo
Presidente da República, dois eleitos pelo Senado
Federal, dois eleitos pela Câmara dos Deputados,
todos com mandatos de três anos, vedada a re
condução.

Parágrafo único. Se a escolha for militar, so
mente poderá recair em OficialGeneral no último
posto das Forças Armadas.

Art. 60. Compete ao Conselho da República
pronunciar-se sobre:

I- dissolução da Câmara dos Deputados;
11-nomeação e exoneração do Primeiro-Mi

nistro, nos casos previstos no art. 42 desta Cons
tituição;

1II - realização de referendo;
IV - declaração de guerra e celebração de paz;
V- intervenção federal nos Estados;
V1- decretação do estado de alarme, do esta

do de calamidade e do estado de sítio.
§ 10 O Presidente da República poderá fazer

a convocação de Ministro de Estado para que
participe da reunião do Conselho, quando constar

da pauta questão relacionada com o respectivo
Ministério.

§ 20 O Primeiro-Ministro não participará das
reuniões do Conselho da República quando hou
ver deliberações a seu respeito.

CAPITULO 111
Do Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 61. São órgãos do Judiciário:
l-Supremo Tribunal Federal;
11-Superior Tribunal de Justiça;
111- Tribunais Regionais Federais e Juízes Fe-

derais;

N - Tribunais e Juízos do Trabalho;
V- Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI-Tribunais e Juízos Militares;
VlI-Tnbunais e Juízes dos Estados, do Distrito

Federal e dos Territórios.
Parágrafo único. Os Tribunais Superiores têm

sede na Capital da República e jurisdição em todo
o território nacional.

Art. 62. A União e os Estados terão estatutos
da magistratura, mediante lei complementar fede
ral e estadual, observados os seguintes princípios:

I- ingresso, por concurso, de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil e do Ministério Público, obedecidas 'as
nomeações à ordem de classificação;

11-promoção de entrância para entrância, al
ternadamente, por antiguidade e merecimento,
observado o seguinte:

a) é obrigatória a promoção de juiz que figure
por três vezes consecutivas, ou cinco alternadas,
em lista de merecimento;

b) a promoção por merecimento pressupõe
dois anos de exercício na respectiva entrância,
salvo a mexistência de Juiz que atenda ao inters
tício, a não aceitação pelo candidato, ou recusa
na forma da alínea anterior;

c) a aferição do merecimento pela frequência,
presteza, segurança e aperfeiçoamento' profissio
nal;

111 - no acesso aos Tribunais de segundo grau,
aplica-se o critério do inciso ll, ressalvada a pro
moção por merecimento a partir de qualquer en
trância, inclusive do Tnbunal de Alçada, onde hou
ver;

N -A remuneração dos Ministros dos Tribu
nais Superiores não será mferior a noventa por
cento da percebida pelos Ministros do Supremo
Tribunal Federal; a dos Tribunais Regionais a no
venta por cento da percebida pelos Ministros dos
Tribunais Superiores; a dos Desembargadores a
dos Secretários dos Estados, a qualquer título;
a dos Juízes com diferença não excedente a dez
por cento de uma para outra entrância, atribuin
do-se aos de entrância mais elevada não rrienos
de noventa por cento da remuneração dos inte
grantes dos Tribunais de segundo grau.

V- é compulsória a aposentadoria, com venci
mentos integrais, por invalidez, ou aos setenta
anos, e facultativa,aos trinta anos de serviço, após
dez anos de exercício efetivo na judicatura;

VI- o ato de remoção, disponibilidade e apo
sentadoria do magistrado, por interesse público,
fundar-se-á em decisão, por voto de dois terços
do respectivo Tribunal, assegurada ampla defesa;

VlI- no caso de mudança do Juízo, ao magis
trado será facuftado remover-se para a nova sede,
para outra Comarca, de igual entrância, ou obter
disponibilidade, com vencimentos mtegrais;

VlII- Nenhum órgão do PodeiJudiciário pode
realizar sessões ou julgamentos secretos. Se o
interesse público o exigir, a lei poderá limitar a
presença em determinados atos às próprias par-
tes e seus advogados '

Art. 63 Um quinto dos lugares dos Tnbunaís
Estaduais e do Distrito Federal será composto,
alternadamente, de membros do MinistérioPúbli
co e de advogados, de notório saber jurídico e
reputação ilibada, com mais de dez anos de car
reira Oude experiência profissional, indicados em
lista sêxtupla pelos Órgãos de representação das
respectivas classes.

Parágrafo único. Recebida a mdlcação o Tri
bunal formará a lista tríplice enviando-a ao Poder
Legislativo,que escolherá um dos integrantes pa
ra nomeação.

Art. 64. Os juízes gozam de garantias e estão
sujeitos às vedações seguintes:

1-são garantias:
a) a vitaliciedade, não podendo perder o cargo

senão por sentença judicial, com eficáciade coisa
julgada;

b) a inamovibilidade, salvo por motivo de in
teresse público, na forma do inciso VIdo art. 62;

c) a irredutibilidade de vencimentos, sujeitos,
entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de
renda e os extraordinários;

Il- são vedações:
a) exercer, ainda que em disponibilidade,

qualquer outra função, salvo um cargo de magis
tério superior, em autarquia ou fundação, insti
tuída ou mantida pelo poder público, em que não
se inclua qualquer atividade diretiva.

b) receber, a qualquer título ou pretexto, per
centagem de custas em qualquer processo;

c) dedicar-se à militância político-partidária.
Parágrafo único. No primeiro grau, a vitalicie

dade será adquirida após dois anos de exercício,
não podendo o Juíz, nesse período, perder o cargo
senão por proposta do Tribunal a que estiver su
bordinado.

Art. 65. Compete privativamente aos Tribu
nais:
\- eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus

regimentos internos, observado o disposto na lei
quanto à competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrati
vos;

11- organizar suas secretarias e serviços auxi
liares e os dos juízos que lhes forem subordinados,
provendo-lhes os cargos e velando pelo exercício
da atividade correcional respectIva;

l\l-conceder licença, férias e outros afasta
mentos a seus membros e aos juízes e servidores
que lhes forem imediatamente subordinados;

N - prover por concurso público de provas,
ou provas e títulos, os cargos necessários à adrní

I nistração da Justiça
Art. 66. Compete pnvativamente aos Tribu

nais Superiores e aos Tribunais de Justiça:
I- o julgamento dos juízes estaduais e do Dis

trito Federal e Territórios, dos membros do Minis
tério Púbhco,que lhes são adstritos, e dos Conse
lheiros dos Tribunais de Constas local, nos crimes
comuns e de responsabilidade, ressalvada a com
petência da Justiça Eleitoral;
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II- dispor, pela maioria de seus membros, so
bre divisão e organização judiciárias, provendo
os respectivos cargos da magistratura e dos servi
ços auxiliares correspondentes;

111- propor ao Legislativo:
a) a alteração do número de seus membros

e dos membros do Tribunais inferiores;
b) a criação e extinção de cargos, e a fixação

de vencimentos a seus membros, aos juízes, inclu
sive dos Tribunais inferiores onde houver, e dos
serviços auxiliares;

c) a criação ou extinção de Tribunais de Alça
da.

Art. 67. A justiça dos Estados e do Distrito
Federal e Territórios instalarão juizados especiais,
providos por juízes togados e com a parncípação
de leigos, na fase de conciliação, para o julga
mento e a execução de causas cíveis e criminais,
definidas em lei.

Parágrafo único. Os Estados poderão criar
justiça de paz temporária, com atribuição de habi
tação e celebração de casamento, de substituição
de magistrados, exceto para julgamentos defini
tivos e para conciliar as partes, valendo a homolo
gação como título executivo judicial.

Art. 68. Os dissídios de natureza coletiva se
rão reguladcs por lei, garantida a legitimidade pa
ra agir às pessoas ou grupos de pessoas, ligadas
por vínculo jurídico ou de fato.

Art. 69. A prestação jurlsdicional é gratuita,
desde que a parte afirme a impossibilidade de
pagar custas e taxas.

Art. 70. Ao Judiciário são asseguradas auto
nomias administrativa e financeira.

§ 1° Os Tnbunals elaborarão propostas orça
mentárias próprias, sendo-lhes repassado o nu
merário correspondente a sua dotação, em duo
décimos, até o dia dez de cada mês, sob pena
de crime de responsabilidade.

§ 2° Os Tribunais, semestralmente, prestarão
c.?~tas, com demonstrativo das aplicações e rela
tôrío das suas atividades, perante o Legislativo
q~e poderá realizar audiências públicas para exa
míné-lo.

§ 39 O Legislativo fará o controle e a fiscali
zação da aplicação dos recursos destinados ao
Judiciário e ao Ministério Público.

§ 4° A União e os Estados reservarão ao Judi
ciário, no mínimo, e respectivamente, 3% (três
por cento) e 5% (cinco por cento) da arrecadação
do Tesouro, excluídos os precatórios.

§ 5° Os Tribunais aplicarão, no mínimo, 30%
(trinta por cento) de sua dotação orçamentária
no aparelhamento, manutenção e modernização
dos serviços judiciários.

Art. 71. As serventias de justiça são prestadas
pelo Estado.

Parágrafo único. Os servidores das serventias
de justiça serão organizados em carreira, nos ter
mos da lei.

SEÇÃO II

Do Supremo Tribunal Federal

Art. 72. O Supremo Tribunal Federal com
põe-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos
de sessenta e cinco anos de idade, de notável
saber jurídico e reputação ilibada.

§ la Após audiência pública, e aprovação pe
lo Senado Federal, os Ministros serão nomeados
pelo Presidente da República, sendo:
1-cinco, indicados pelo Presidente da Repú

blica,
U- seis, indicados pela Câmara dos Deputa

dos, pelo voto secreto da maioria absoluta dos
seus membros;

ll/- cinco, indicados pelo Presidente da Repú
blica, dentre os integrantes de listas triplices, orga
nizadas para cada vaga, pelo Supremo Tribunal
Federal.

§ 20 Os Ministros servirão por doze anos, a
contar de sua posse, salvo aposentadoria compul
sória aos setenta anos de idade, vedada a recon
dução.

§ 3° O provimento de cada vaga observará
o critério do seu preenchimento inicial.

§ 4° Ocorrendo vaga, o nomeado, em qual
quer hipótese, iniciará novo período.

§ 5° Enquanto integrarem o Tribunal, os Mi
nistros gozarão das garantias e ficarão sujeitos
às vedações da magistratura, somente perdendo
o cargo por condenação defininitiva por crime
comum ou de responsabilidade, e terão venci
mentos não inferiores aos que percebam, a qual
quer título, os Ministros de Estado.

§ 60 Ao termo de sua investidura, o Ministro
será aposentado, com proventos integrais.

Art. 73. Compete ao Supremo Tribunal Fe
deral:

1-processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, o Presidente da Repú
blica, o Primeiro- Ministro e os Ministros de Esta
do, os seus próprios Ministros, os Deputados e
Senadores e o Procurador-Geral da República;

b) nos crimes comuns e de responsabilidade,
os membros do Superior Tribunal de Justiça, dos
Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas
da União, os desembargadores dos Tribunais de
Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, e os Chefes de Missão Diplomática
de caráter permanente;

c) os litígios entre os Estados estrangeiros, ou
organismos internacionais, e a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Territórios;

d) as causas e conflitos entre a Umão e os
Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre
uns e outros, inclusive as respectivas entidades
da administração indireta;

e) os conflitos de jurisdição entre o Superior
Tribunal de Justiça e os Tribunais Superiores da
União, ou entre estes e qualquer outro Tribunal;

f) os conflitos de atribuições entre autoridades
administrativas e judiciárias da União, ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e as admi
nistrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou
entre as deste e da União;

g) a extradição requisitada por Estado estran
geiro, a homologação das sentenças estrangeiras
e a concessão do exequatur às cartas rogatórias,
que podem ser conferidas ao seu Presidente, pelo
Regimento Intemo;

h) o habeas corpus, quando o coator ou o
paciente for Tribunal, autoridade ou funcionário,
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdi
ção do Supremo Tribunal Federal, ou se trata
de crime sujeito à mesma jurisdição em única
instância, e ainda quando houver perigo de se

consumar a violência, antes que outro juiz ou Tri
bunal possa conhecer do pedido;

i) os mandados de segurança e o habeas data
contra atos do Presidente da República, do Primei
ro-Ministro, dos Ministros de Estado, das Mesas
da Câmara e do Senado Federal, do Supremo
Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União,
ou de seus Presidentes, do Procurador-Geral da
República, bem como os impetrados pela União
contra atos de Governos estaduais ou do Distrito
Federal;

j) as reclamações para preservação de sua
competência e garantia da autoridade de suas
decisões;

I) a representação por inconstitucionalidade,
nos casos estabelecidos nesta Constituição;

m) julgar representação do Procurador-Geral
da República, nos casos definidos em lei comple
mentar, para interpretação de lei ou ato normativo
federal;

n) as revisões crímínars e as ações rescisórias
de seus julgados;

o) a execução de sentença, nas causas de sua
competência originária, facultada a delegação de
atos processuais;

p) as ações em que todos os membros da ma
gistratura sejam, direta ou indiretamente interes
sados e nas que mais cinquenta por cento dos
membros do Tribunal estejam impedidos;

11-julgar em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou
última instância pelo Superior Tribunal de Justiça
e pelos Tribunais Superiores da União, se denega
tória à decisão;

b) os mandatos de segurança e o habeas data
decididos em única instância pelo Superior Tribu
nal de Justiça e pelos Tribunais Superiores da
União, quando denegatória a decisão;

c) os crimes políticos;
111- julgar, mediante recurso extraordinário
as causas decididas em única ou última ins
tância por outros Tribunais, quando a deci
são reconida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado

ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato do governo local con

testado em face da Constituição.

IV- julgar recurso extraordinário contra de
cisões definitivas do
Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais
Superiores da UnIão, nos mesmos casos de
cabimento do recurso especial, quando con
slderar relevante a questão federal resolvida.

Art. 74. Suprimido.
Art. 74. Todo julgamento será público e fun

damentado.
Art. 75. São partes legítimas para propor

ação de inconstitucionalidade:
I- o Presidente da República;
11- o Primeiro-Ministro;
III -a Mesa do Senado Federal;
N - a Mesa da Câmara dos Deputados;
V- a Mesa das Assembléias Estaduais;
VI- os Governadores de Estado;
VII - os Tribunais Superiores;
VlIl- os Tribunais de Justiça;
IX-o Conselho Federal da Ordem dos Advo

gados do Brasil;



,
Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sábado 8 97

x- os Partidos Políticos com representação
no Congresso Nacional;

Xl-o Procurador-Geral da República;
Xli- as Confederações Sindicais.
§ 1° O Procurador-Geral da República deverá

ser previamente ouvido nas representações por
inconstitucionalidade, de todos os processos de
competência do Supremo Tribunal Federal.

§ 2° Declarada a inconstitucionalidade, por
omissão, de medida para tornar efetiva norma
constitucional, será assinado prazo ao órgão do
poder competente, para a adoção das providên
cias necessárias, sob pena de responsabilização
e suprimento pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 3° Decorrido o prazo aludido no parágrafo
antenor sem que seja sanada a omissão, poderá
o Supremo Tribunal Federal editar resolução, a
qual, com força de lei, vigerá supletivamente.

SEÇAOIll
Do Superior Tribunal de Justiça

Art. 76. O Superior Tribunal de Justiça, com
põe-se de, no mínimo, trinta e seis Ministros, sen
do:

a) um terço, entre juízes da Justiça federal;
b) um terço, entre juízes da Justiça estadual

ou do Distrito Federal;
c) um terço, em partes iguais, entre advoga

dos e membros do Ministério Público Federal ou
Estadual e do Distrito Federal.

§ 1° Os Ministros do Superior Tribunal de
Justiça serão nomeados pelo Presidente da Repú
blica dentre brasileiros, maiores de trinta e cinco
anos: de notável saber jurídico e reputação ilibada,
depois de aprovada a escolha pelo Senado Fede
ral.

Art. 77. Compete ao Superior Tribunal de
Justiça:

§ 2° O Superior Tribunal de Justiça funcio
nará em Plenário ou divido em Seções e Turmas
especializadas.

1- processar e julgar originariamente:
a) os membros dos Tribunais Regionais Fede

rais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Tra
balho e do MimstérioPúblico da União que oficiem
perante Tribunais;

b) os mandatos de segurança e o habeas
data contra ato do próprio Tribunal ou de seu
Presidente;

c) os habeas corpus quando o coator ou
o paciente for qualquer das pessoas mencionadas
na letra "a" deste artigo;

d) os confhtos de jurisdição entre juízes e os
Tribunais Regionais Federais, entre juízes e os
Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e
dos Territórios; entre juízes federais subordinados
a Tnbunais diferentes; entre juízes ou tribunais
de Estados diversos, inclusive os do Distrito Fede
ral e Territórios;

e) as revisões criminais e as ações recisórias
de seus julgados.

f) as causas sujeitas à sua junsdição proces
sadas perante quaisquer Juízes e Tribunais, cuja
avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral
da República, quando decorrer imediato perigo
de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança,
ou às finanças públicas, para que suspendam os
efeitos da decisão proferida e para que o conheci·
mento integral da lide lhe seja devolvido;

g) reclamação para a preservação de sua
competência e garantia da autoridade das suas
decisões.
n- julgar, em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou
última instância pelos Tribunais Regionais Fede
rais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, quando a decisão for
denegatória;

b) os mandados de segurança decididos em
única instância pelos Tribunais Regionais Fede
rais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, quando denegatóna a
decisão;

c) as causas em que forem partes Estados
estrangeiros, ou organismo mtemacional, de um
lado, e do outro, Município ou pessoa residente
ou domiciliada no País.

111- julgar, em recurso especial, as causas
decididas em única ou última instância pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribu
nais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Tenitórios, quando a decisão reconida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar
lhes vigência;

b) julgar válida lei ou ato do Governo local,
contestado em face de lei federal; e

c) der à lei federal interpretação divergente
da que lhe haja atribuído outro Tribunal, o própno
SuperiorTribunal de Justiça, ou o Supremo Tribu
nal Federal.

§ 10 O julgamento do recurso extraordinário
interposto juntamente com recurso especial
aguardará o julgamento do Superior Tribunal de
Justiça, sempre que a decisão puder prejudicar
à do Supremo Tribunal Federal.

§ 2° Funcionará junto ao Superior Tribunal
de Justiça o Conselho da Justiça Federal, caben
do-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão admi
nistrativa e orçamentária da Justiça Federal de
primeiro e segundo graus.

SEÇÃON

Dos Tribunais Regionais Federais
e dos Juízes Federais

Art. 78. São órgãos da Justiça Federal:
1-Tribunais Regionais Federaís:
11 -Juízes Federais.
Art. 79. Os Tribunais Regionais Federais

compõem-se de, no mínimo, quinze juízes, no
meados pelo Presidente da República dentre bra
sileiros, maiores de trinta anos:

1-um quinto entre advogados, com mais de
dez anos de prática forense, e membros do Minis
tério Público Federal, com mais de dez anos de
exercício;

11 - os demais, mediante promoção dos Juízes
Federais com mais de cinco anos de exercício,
sendo metade por antigüidade e metade por me
recimento.

§ 1° Em todos os casos, a nomeação será
precedida de elaboração de lista triplice pelo Tri
bunal, a partir, quando for o caso, de listas sêxtu
plas organizadas pelos órgãos competentes da
Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério
Público federal ou estadual.

§ 2° O recrutamento dos integrantes de cada
Tribunal será procedido na respectiva região.

§ 3° A lei disciplinará remoção ou permuta
de juízes dos Tribunais Regionais Federais e deter
minará a sua jurisdição e sede.

Art. 80. Compete aos Tribunais Regiqnais
Federais:

1 - processar e julgar origiml\lliaM'lnte:

a) os juízes federais da área de sua jurisdição,
inclusive os da Justiça Militar e a do Trabalho,
nos crimes comuns e de responsabilidade e os
membros do Ministério Público da União.

b) as revisões criminais e as ações rescisórias
dos seus julgados ou dos juízes federais da região;

c) os mandados de segurança e "habeas data"
contra ato do Presidente do próprio Tribunal, de
suas Seções e Turmas ou de juiz federal;

d) os "habeas corpus", quando a autoridade
coatora for juiz federal;

e) os conflitos de jurisdição entre juízes fede
rais subordinados ao Tribunal ou entre suas Se
ções e Turmas;

11-julgar, em grau de recurso, as causas deci
didas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais
no exercício da competência federal da área de
sua jurisdição.

Art. 81. Aos juízes federais compete preces
sar e julgar:

I- as causas em que a União, entidade autár
quica ou empresa pública federal forem ínteres
sadas na condição de autoras, rés, assistentes
ou oponentes, exceto as de falência, acidentes
do trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à
Justiça do Trabalho.

11 - as causas entre Estado estrangeiro ou oro
ganismo internacional e Municípios ou pessoa do
miciliada ou residente no Brasil;

Ill- as causas fundadas em tratado ou con
trato da União com Estado estrangeiro ou orga
nismo internacional;

N - os crimes políticos, os contra a integridade
territorial e a soberania do Estado e as infrações
penais praticadas em detrimento de bens, servi
ços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, excluídas as
contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militare da Justiça Eleitoral;

V- os crimes previstos em tratado ou conven
ção intemacional em que, iniciada a execução
no País, seu resultado ocorreu ou deveria ter ocor
rido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V1- os crimes contra a organização do traba
lho e, nos casos determinados por lei, contra o
sistema financeiro e a ordem econômico-finan
ceira;

VII-os "habeas corpus" em matéria criminal
de sua competência ou quando o constrangimen
to provier de autoridade cujos atos não estejam
diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VlII- os mandados de segurança e o "habeas
data" contra ato de autoridade federal, excetuados
os casos de competência dos Tnbunais Federais;

IX- os crimes cometidos a bordo de navios
ou aeronaves, ressalvada a competência da Jus
tiça Militar;

X- os cnmes de mgresso ou permanência ir
regular de estrangeiro, a execução de carta roga
tória, após o "exequatur", de sentença estrangeira,
após a homologação; as causas referentes à na
cionalidade, inclusive à respectiva opção, e à natu
ralização;

Xl- as questões de Direito Agrário, definidas
em lei complementar. __

§ 10 As causas em que a União for autora
serão aforadas na Seção Judiciária onde tiver do-
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micílioa outra parte; as intentadas contra a União
poderão ser aforadas na Seção Judiciária em que
for domiciliado o autor; e na Seção Judiciária
onde houver ocorrido o ato ou fato que deu ori
gem à demanda ou onde esteja situada a coisa
ou ainda no DistritoFederal.

§ 2° As causas propostas perante outros juí
zes, se a União nelas intervier, como assistente
ou oponente, passarão a ser da competência do
juiz federal respectivo.

§ 3° Serão processadas e julgadas na Justiça
estadual, no foro do domicílio dos segurados ou
beneficiários,as causas em que for parte institui
ção de previdência social e segurado, sempre que
a comarca não seja sede de Varado Juízo federal;
o recurso, que no caso couber, deverá ser inter
posto para o Tribunal Regional Federal compe
tente.

§ 4° Suprimido.
§ 5° A lei poderá permitir que a ação fiscal

e outras sejam promovidas, nas comarcas do inte
rior, onde tiver domicílIo a outra parte, perante
a Justiça do Estado ou Território,e com recurso
para o Tribunal Regional Federal.

Art. 82. Cada Estado, bem como o Distrito
Federal, constituirá uma seção judiciária que terá
por sede a respectiva Capital, e varas localizadas
segundo o estabelecimento em lei.

Parágrafo único. Nos Territónos Federais a
jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes
federais caberão aos juízes da justiça local, na
forma que a lei dispuser, estando o Territóriode
Fernando de Noronha, compreendido na seção
judiciária do Estado de Pemambuco.

Art. 83. A lei criará várias regionaiSde justiça
agrária, cujas sedes poderão ser removidas, com
transferência de seus titulares, as quais serão
preenchidas por juízes federais com curso de es
pecialização ou providas mediante concurso pú
blico especial

§ loNa conciliação das partes e na instrução
dos processos, participarão representantes dos
'trabalhadores e dos proprietários rurais.

§ 2· Nos TribunaisRegionaisFederais haverá
seções ou turmas especializadas de Justiça Agrá
ria.

SEÇÃOV

Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

Art. 84. São órqâos da Justiça do trabalho:
I - Tribunal Superior do Trabalho;
11 - Tríbunais Regionais do Trabalho;
1Il- Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ 1° O Tribunal Superior do Trabalho com

por-se-á no mínimo, de vinte e três Ministros, to
dos com idade superior a trinta e cinco anos,
sendo:

a) Um quinto, por advogados, no exercícioda
profissão e de notório saberjurídicoespecializado,
e membros do Ministério Público do Trabalho,
depois de aprovada a escolha pelo Senado Fe
deral;

b) Os restantes, dentre juízes dos Tribunais
Regionais do Trabalho.

§ 2° Os Ministros do Tribunal Superior do
Trabalho serão nomeados, após aprovação pelo
Senado Federal, pelo Presidente da República
dentre lista tríplice elaborada, respectivamente,
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil, pelo órgão competente do Ministério

Público da Justiça do Trabalho e pelo próprto
Tribunal.

§ 30 Os TribunaisRegionais do Trabalho se
rão compostos de juízes nomeados pelo Presi
dente da República, após aprovação pelo Senado
Federal.

a) Um quinto dentre advogados e membros
do Ministério Público do Trabalho, com os requi
sitos do § 10deste artigo;

b) Os demais por promoção de Juízes do Tra
balho, por antiguidade e por merecimento, alter
nadamente.

§ 4° As Juntas de Conciliação e Julgamento
serão compostas por um juíz do Trabalho, que
as presidirá, e por dois juízes classistas tempo
rários, representantes dos empregados e dos em
pregadores, respectivamente, permitida duas re
conduções.

§ 5° Os órgãos da Justiça do Trabalho deve
rão, nos casos previstos em lei, e poderão, em
qualquer caso, solicitar concursos de represen
tantes sindicais das categorias a que pertençam
as partes, nos dissídios individuais ou coletivos,
os quais funcionarão como assessores na instru
ção e discussão da causa.

§ 6° Os juízes classistas da primeira instância,
eleitos em listas tríplices organizadas pelos sindi
catos locais das respectivas categorias profissio
nais e econômicas, serão nomeados pelo Presi
dente do Tribunal Regional do Trabalho.

§ 7° É vedado ao juiz classista o exercício
simultâneo de cargo de direção em sindicato, en
quanto durar seu mandato judicial.

§ 8° Os juízes classistas só poderão ser apo
sentados na função após nove anos do exercício
efetivo da magistratura trabalhista temporária.

§ 9" Nas comarcas onde não forem consti
tuídas juntas de conciliação e julgamento, a lei
poderá atribuir sua competência aos juízes de di
reito.

§ 10. A lei disporá sobre a criação, investi
dura, jurisdição, e condições de exercício dos ór
gãos da Justiça do Trabalho.

Art. 85. Compete à Justiça do Trabalho con
ciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos
entre empregados e empregadores, acidentes do
trabalho e as questões entre trabalhadores avulsos
e as empresas tomadoras de seus serviços e as
causas decorrentes das relações trabalhistas dos
servidores com os Municípios, os Estados, e a
União, inclusive as autarquias municipais esta
duais e federais.

§ 10 Havendo impase nos dissídíos coletivos,
as partes poderão eleger a Justiça do Trabalho
como árbitro.

§ 2° Recusando-se o empregador à negocia
ção ou à arbitragem, é facultado ao Sindicato
de Trabalhadores ajuizar o processo de dissídio
coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabe
lecer normas e condições, respeitadas as dispo
sições convencionais e legais mínimas de prote
ção ao trabalho.

§ 30 A leí especificará as hipóteses em que
os dissídios coletivos,esgotadas as possibilidades
de sua solução por negociação, serão submetidos
à apreciação da Justiça do Trabalho, ficando de
logo estabelecido que as decisões desta poderão
estabelecer novas normas e condições de traba
lho e que delas só caberá recurso de embargos
para o mesmo órgão prolator da sentença.

SEÇÃO VI
Dos Tribunais e Juízes Eleitorais

Art. 86. A Justiça Eleitoral é composta dos
seguintes órgãos:
1-Tribunal Superior Eleitoral;
fi - Tribunais Regionais Eleitorais;
III -Juízes Eleitorais;
IV - Juntas Eleitorais.
Parágrafo único. Os juizes dos Tribunais Elel

torais, salvo motivo justificado, servirão obrigato
riamente por dOIS anos, no mínimo, e nunca por
mais de dois biênios consecutivos; os substitutos
serão escolhidos na mesma ocasão e pelo mes
mo processo.em número igual para cada cate
goria.

Art. 87. O Tribunal Superior Eleitoral com
por-se-á, no mínimo, de sete membros:

I- Mechante eleição, pelo voto secreto;
a) dentre três juízes, entre os Ministrosdo Su

premo Tribunal Federal;

b) dentre dois juízes, entre os membros do
Superior Tribunal de Justiça;

fi - por nomeação do Presidente da República,
de dois dentre seis advogados de notável seber
jurídicoe reputação ilibada,com mais de dezanos
de experíêncra profissional,indicados pelo Supre
mo Tribunal Federal.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral
elegerá seu Presidente e Vice-Presidente dentre
os Ministrosdo Supremo Tribunal Federal.

Art. 88 Haverá um Tribunal Regional Eleito
ralna Capitalde cada Estado e no DistritoFederal.
Os Tnbunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:

1- mediante eleição pelo voto secreto:
a) De dois juízes,dentre os desembargadores

do Tnbunal de Justiça;

b)De dois juízes, dentre juízes de direito, esco
lhidos pelo Tribunal de Justiça.

II - de um juIZ do Tribunal Federal Regional,
. com sede na Capital do Estado, ou, não havendo,
de juizfederal, escolhido, em qualquer caso, plelo
Tribunal Regional Federal respectivo.

JII-por nomeação do Presidente da República,
de dois dentre seis advogados de notório saber
jurídico e reputação ilibada, indicados pelo Tribu
nal de Justiça.

Parágrafo único - O Tribunal Regional Elei
toral elegerá Presidente um dos dois desembar
gadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro
a Vice-Presidência.

Art. 89. Alei disporá sobre a organização das
juntas eleitorais.

Art. 90. Os juízes de direito exercerão as fun
ções de juízes eleitorais, podendo a lei conferir
a outros juízes competência para funções não
decisórias.

Art. 91. Os juízes e membros dos Tribunais
e Juntas eleitorais, no exercício de suas funções,
e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas
garantias e serão Inamovíveis.

Art. 92. Lei complementar estabelecerá a
competência dos juízes e Tribunais Eleitorais.

Art. 93. Das decisões dos Tribunais Regio
nais Eleitorais somente caberá recurso, quando:

I - forem proferidas contra expressa dispo
sição de lei;

li - ocorrer divergência na interpretação de
lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais;
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lll-versarem sobre inelegibilidade ou expe
dição de diplomas nas eleições federais ou esta
duais;

N - anularem diplomas ou decretarem a per
da de mandatos eletivos federais ou estaduais;

V- denegarem "habeas corpus" ou mandado
de segurança.

Parágrafo único. Os Territórios Federais do
Amapá, Roraima e Fernando de Noronha ficam
sob a .Jurísdição, respectivamente, dos Tribunais
Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e Pernam
buco.

SEÇÃO VII

Do Tribunal e Juízos Militares

Art 94. São órgãos da Justiça Militaro Supe
rior Tribunal Militare os Tribunais e juízos inferio
res instituídos por lei.

Art. 95. O Supenor Tribunal MIlitar compor
se-á de onze Ministros vitalícios, nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a
indicação pelo Senado Federal, em audiência pú
blica, sendo dois, dentre oficiais-generais da ativa
da Marinha, três, dentre oficiais-generais da ativa
do Exército, dois, dentre oficiais-generais da ativa
da Aeronáutica, e quatro dentre civis.

§ 1° Os Ministros civis serão escolhidos pelo
Presidente da República dentre cidadãos maiores
de trinta e cinco anos, sendo:

a) dois, advogados de notório saber jurídico
e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva
atividade profissional;

b) dois em escolha paritária, dentre auditores
e membros do Ministério Público da Justiça Mi
litar.

§ 2° Os MInistros do Superior Tribunal Militar
têm vencimentos iguais aos dos Ministros dos
Tribunais Superiores da União.

Art. 96. A Justiça Militar compete processar
e julgar os crimes militares definidos em lei.

§ 1° Em tempo de guerra, esse foro especial
estender-se-á aos civis, nos casos expressos em
lei, para repressão de crimes contra a segurança
externa do País ou as instituições militares

§ 2° A lei regulará a aplicação das penas mili
tares em tempo de guerra.

SEÇÃOVIlI

Dos TrlJI>unais e Juízes dos Estados,
do Distrito Federal e Territórios

Art. 97. Os Estados organizarão sua justiça,
observados os princípios estabelecidos nesta
Constituição

§ I° A lei federal disporá sobre a organização
judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 2° A lei poderá criar, mediante proposta do
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual,
constituída, esta, em primeira instância pelos Con
selhos de Justiça e, em segunda, pelo próprio
Tribunal de Justiça, com competência para pro
cessar e julgar, nos crimes exclusivamente milita
res, definidos em lei, os integrantes das polícias
militares.

§ 3° Compete à Justiça MilitarEstadual pro
cessar e julgar os policiais rmlítares nos crimes
militares definidos em lei, assim compreendidos
os praticados em razão ou no exercício de atrví
dade estritamente policial militar, cabendo ao Tri-

bunal competente decidir sobre a perda do posto
e da patente dos oficiais.

§ 4° A competência dos Tribunais e juízes es
taduais será definida em lei, de iniciativa dos Tn
bunais de Justiça, que não poderá sofrer emendas
estranhas ao seu objeto, e regulamentada nos
respectivos regimentos internos.

CAPITULO N

Do Ministério PúbUco

Art. 98. O Ministério Público é instituição per
manente, essencial à funçáo jurisdicional do Esta
do, incumbindo-lhe a defesa do regime demo
crático, da ordem jurídica e dos interesses sociais
e Individuais indisponíveis.

§ i- São princípios institucionais do Ministé
rio Público a umdade, a Indívtsibílídade e a inde
pendência funcional.

§ 2° Ao Ministério Público fica assegurada a
autonomia funcional, administrativa e financeira,
com dotação orçamentária própria, competindo
lhe, nos termos da lei, dispor sobre sua organi
zação e funcionamento e prover os cargos de
seus serviços auxíllares.

§ 3° O Ministério Público proporá ao Poder
Legislativo a criação e extinção dos cargos de
sua carreira e de serviços auxiliares.

§ 4° Os membros do Ministério Público In
gressarão nos cargos iniciais de carreira, median
te concurso público de provas e títulos.

Art. 99. O Ministério Público da Umão com
preende:

I-o Ministério Público Federal, que oflciará
perante o Supremo Tribunal Federal, o Superior
Tnbunal de Justiça, o Tribunal de Contas da União
e os Tribunais e Juízes federais comuns;

li - o Ministério Público Federal Eleitoral;
lll- o Ministério Público Militar;
N - o Ministérió Público do Trabalho;
V- o Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas da União;
VI - o Ministério Público dos Estados e do Dis

trito Federal e Territórios.
Art. 100. O Procurador-Geral da República

será nomeado pelo Presidente da República, den-
tre Cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de
notável saber jurídico e reputação ilibada, depois
de aprovada a escolha pelo Senado Federal.

§ 1° O Procurador-Geral da República será
nomeado para servir por três anos, permitindo-se
uma recondução.

§ 2° A exoneração de ofício do Procurador
Geral da República antes do termo de sua investi
dura, dependerá de anuência prévia da maioria
absoluta do Senado Federal.

§ 3° Os vencimentos do Procurador-Geral da
República não serão inferiores aos que percebe
rem, a qualquer título, os Ministros do Supremo
Tribunal Federal.

Art. 101. Incumbe ao Procurador-Geral da
República:

1- exercer a direção superior do Ministério PÚ
blico da União e a supervisão da defesa judicial
das autarquias federais a cargo de seus procu
radores;

li - chefiar o Ministério Público Federal e o Mi
nisténo Público Eleitoral;

DI- representar para a declaração de constitu
cionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual;

N - representar, nos casos defimdos em lei
complementar, para a interpretação de lei ou ato
normativo federal;

V- representar, para fins de intervenção fede
ral nos Estados, nos termos desta Constmnção.

Art. 102. Sáo funções instítucionais do Minis
tério Público:

1-promover a ação penal pública;
Il-promover ação civil pública, nos termos

da lei, para a proteção do patrimônio público e
social, dos interesses difusos e coletivos, notada
mente os relacionados com o meio ambiente e
os direitos do consumidor, dos direitos indispo
níveis e das situações jurídicas de interesse geral
ou para coibir abuso da autoridade ou do poder
econômico;

III - representar por inconstitucionalIdade de
lei ou ato normatívo estadual ou municipal quanto
à Constituição do Estado, de lei ou ato normativo
municipal em facei desta Constituição e para fins
de intervenção der Estado no Município;

N - defender, judicial e extrajudicialmente, os
direitos e interesses das populações indígenas
quanto as terras que ocupam, seu patrimônio ma
terial e imaterial, e promover a responsabilidade
dos ofensores;

V - requisitar atos investigatórios e exercer
a supervisão da investigação criminal;

VI - intervir em qualquer processo, nos casos
previstos em lei, ou quando entender existir inte
resse público ou social relevante;

VII - exercer atribuições outras que lhe forem
conferidas por lei.

§ 1° Qualquer cidadão poderá Interpor recur
so em trinta dias para o Conselho Superior, do
MInistério Público, do ato do seu Chefe que arqui
var ou mantiver o arquivamento de qualquer in
quérito, investigação criminal ou de peça de infor
mação.

§ 2° A instauração de procedimento investi
gatório criminal será comunicada ao Ministério
Público, na forma da lei.

§ 3" Para o desempenho, de suas funções,
pode o Ministério PúblICO promover ou requisitar
à autoridade competente a instauração de inqué
ritos necessários às ações públicas que lhe incum
bem, podendo avocá-los para suprir omissões,
ou quando destinadas à apuração de abuso de
autoridade, além de outros casos que a lei espe
cificar.

§ 4° A legitimação do Ministério Público para
a ação civil prevista neste artigo não impede a
de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dis
puser a lei.

§ 5° Nas Comarcas do interior, o encargo da
representação judicial da União poderá ser atri
buído a procurados dos estados e municípios.

Art. 103. Ao Ministério Público da União in
cumbe, ainda, a sua representação judicial, a lei,
que organizar a carreira, disporá de modo a que
não caiba ao titular do mesmo cargo as atribui
ções .de representação judicial e as referidas no
artigo anterior.

Art. 104. Lei complementar, de inciativa do
Presidente da República, organizará o Ministério
Público da União, e do Distrito Federal e dos Terri
tórios e estabelecerá normas gerais para a organi
zação do Ministério Público dos Estados, assegu
rando aos seus membros:
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I - independência funcional, sem prejuízo da
unidade e da indivisibilidade da mstituição, após
ingresso por concurso público, de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil, obedecida para as nomeações a ordem
de classificação;

11 - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, não podendo perder o cargo

se não em virtude de sentença judiciária;
b) inamovibilidade, salvo motivo de interesse

público relevante, mediante representação do
Procurador-Geral, ouvido o colegiado competen
te, ressalvado a designação de membros do Mmis
tério Público para funções específicas e tempo
rárias fora do local de sua lotação;

c) irredutibilidade de remuneração e paridade
deles com os dos órgãos judiciános correspon
dentes, esta, quando exercido o cargo em regune
de dedicação exclusiva;

d) promoções voluntárias por antiguidade e
merecimento, que pode ser condicionada à apro
vação, em curso específico;

e) aposentadoria compulsória, aos setenta
anos de idade ou invalidez comprovada, e facul
tativa após trinta anos de serviço;

Art. 105. Os vencimentos dos membros do
Ministério Público serão fixados com diferença
não excedente de dez por cento de uma para
outra das categorias da carreira atribuindo-se aos
de carreira mais elevada não menos de noventa
por cento dos vencimentos do Procurador Geral
da República.

Art. 106. É vedado ao membro do Mimstério
Público sob pena de perda do cargo:

1-exercer, ainda que em disponibilidade, qual
quer outra função, salvo um cargo do magistério
público superior;

11 - receber, a qualquer título ou pretexto, per-
centagem de custas em qualquer processo;

III - dedicar-se à militância político-partidário;
N - exercer a advocacía;
V - o exercício do comércio ou participação

em sociedade comercial, exceto como quotista
ou acionista.

Art. 107. Os Estados observarão, na organi
zação do seu Ministério Público, as normas gerais
contidas neste Capítulo, e garantirão a eleição
do seu Procurado-Geral, dentre integrantes da
carreira, para mandato de três anos, permitida
uma recondução.

CAPITULO V
Da Defensoria Pública e da Advocacia

Art. 108. É instituída a Defensoria Pública pa
ra a defesa, em todas as' instâncias dos juridica
mente necessitados.

§ i- Ao Defensor Público são asseguradas
garantias, direitos, vencimentos, prerrogativas e
vedações conferidas, por esta Constituição, aos
membros do Ministério Público.

§ 2' Lei complementar organizará a Defen
soria Pública da União, do Distrito Federal e dos
Territórios e estabelecerá normas gerais para a
Organização da Defensoria Pública dos Estados.

Art. 109. Com a Magistratura e o Ministério
Público, o advogado presta serviço de interesse
público, sendo indispensável à administração da
Justiça.

Parágrafo único. Ressalvada a responsabilida
de pelos abusos que cometer o advogado é invio-

lável,no exercício da profissão e por suas manifes
tações escritas e orais

Art ... Arepresentaçãojudicial e a consultoria
jurídica dos Estados e do Distrito Federal cabem
aos seus Procuradores, cujo regime jurídico será
estabelecido em lei que fíxarácondições de inves
tigar e garantias iguais às do Mimstério Público.

CAPITULO VI

Das Disposições Transitórias

SEÇÃO I
Do Legislativo

Art. 110. As leis complementares previstas
nesta Constituição e as leis que a ela devem se
adaptar serão elaboradas até o final da atuallegis
latura.

Art. 11DA. O disposto no inciso VI do artigo
13, vigorará à partir de 1° de janeiro de 1989.

SEÇÃOlJ

Do Executivo

Art. l1OB. Ficam revogados, a partir de 180
(cento e oitenta) dias a contar da data de promul
gação desta Constituição, todos os dipositivos le
gais que atribuam ou deleguem a órgãos do Poder
Executivo, competências assinadas por esta
Constituição ao Congresso Nacional, especial
mente no que tange a:

a) - ação normativa;
b) - alocação ou transferência de recursos de

qualquer espécie.
Parágrafo único - o prazo previsto neste artigo

poderá ser prorrogado por lei em casos espe
cíficos.

Art. 111. As disposições referentes ao Siste
ma do Governo entrarão em vigor na data de
promulgação desta Constituição e não serão pas
síveis de emenda, no prazo de cinco anos.

Art. 112. O Presidente da República e o Presi
dente do Supremo Tribunal Federal prestarão
compromisso de manter, defender e cumprir a
Constituição, em Sessão Solene do Congresso
Nacional, devendo no mesmo dia, ser nomeado
o Primeiro-Ministro.

Art. 113. As Constituições dos Estados adap
tar-se-ão ao Sistema de Governo instituído por
esta Constituição, na forma e no prazo que a lei
fixar,

Parágrafo úrnco.: Os atuais mandatos eletivos
federais, estaduais e municipais não poderão ser
prorrogados.

Art. 114. É criada uma Comissão de Tran
sição com a finalidade de propor ao Congresso
Nacional e ao Presidente da República as medidas
legislativas e administrativas necessárias à organi
zação institucional estabelecida nesta Constitui
ção, sem prejuízo das iniciativas de representantes
dos três Poderes, na esfera de sua competência.

§ 1° A Comissão de Transição compor-se-á
de nove membros, sendo três indicados pelo Pre
sidente da República, três pelo Presidente da Câ
mara dos Deputados e três pelo Presidente do
Senado Federal, todos com respectivos suplentes.

§ 2' A Comissão de Transição, que será ins
talada no dia em que for promulgada esta Consti
tuição, extinguir-se-á seis meses após.

Art. 115. A eleição de que trata o artigo 33
desta Constituição realizar-se-á em 15 de dezem
bro de 1988.

Parágrafo úmco. As convenções partidárias,
para escolha do candidato à Presidência da Repú
bhca, serão realizadas no período compreendido
entre 23 de julho e 7 de agosto do mesmo ano.

SEÇÃom

Do Judiciário

Art. 116. O Congresso Nacional e o Executivo
Federal, ao indicarem os Ministros da Supremo
Tribunal Federal, fixarão o prazo de mandato cor
respondente a cada indicação.

Art. 117. - Suprimido.
Art. 118. - Suprimido
Art. 119. Os atuais integrantes do quadro su

plementar dos Ministérios Públicos do Trabalho
e MilItar, que tenham adquirido estabilidade nes
sas funções, serão aproveitados em cargo do qua
dro da respectiva carreira Público Federal.

Art. 120. O Superior Tribunal Militar conser
vará sua composição atual até que se extinguam,
na vacância, os cargos excedentes na compo
sição prevista no art. 95.

Art. 121. São criados, devendo ser intalados
no prazo de seis meses, a contar da promulgação
desta Constituição, Tribunais Regionais Federais
com sede no Distrito Federal e nas Capitais dos
Estados do Rio de Janeiro, Rio Grando do Sul,
São Paulo e Pernambuco.

§ 1° Até que se instalem os Tribunais Regio
nais Federais, o Tribunal Federal de Recursos
exercerá a competência a eles atribuída em todo
o Território Nacional, competindo-lhe, ainda, pro
mover a instalação dos mesmos e elaborar as
listas tríplices dos candidatos a composição inicial
(art 79 § 1°).

§ 2° Fica vedado, a partir da promulgação
desta Constituição, o provimento de vagas de Mi
nistros do Tribunal Federal de Recursos.

Art. 122. A composição inicial' do Supremo
Tribunal de Justiça far-se-é:
1- pelo aproveitamento dos Ministros do Tri

bunal Federal de Recursos;
11 - pela nomeação dos Ministros que sejam

necessárias para completar o número estabele
cido na lei complementar, na forma determinada
nesta Constituição.

§ 1° Para os efeitos do disposto nesta Consti
tuição os atuais Ministros do Tribunal Federal de
Recursos serão considerados pertencentes a clas
se de que provieram, quando de sua nomeação.

§ 2° O Superior Tribunal de Justiça será ins
talado sob a Presidência do Supremo Tribunal
Federal.

§ 3° Até que se instale o Superior Tribunal
de Justiça, permanecerá em vigor o artigo 119,
Ill, da Constituição Federal de 1967.

Art. 123. Ficam extintos os mandatos dos
atuais Ministros Classistas do Tribunal Superior
do Trabalho e dos atuais Juízes Classistas dos
Tribunais Regionais do Trabalho.

Parágrafo único - O provimento das vagas
decorrentes da extinção dos mandatos dos Minis
tros e Juízes Classistas obedecerá ao disposto
nesta Constituição.

Art. 124. Ficam oficializadas as serventias do
foro judicial e os ofícios de registro público, pas
sando os seus titulares e serventuários a perceber
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remuneração exclusivamente pelos cofres públi
cos, respeitadas no novo regime, à vitaliciedade
e estabilidade dos atuais.

§ 1° Leicomplementar, de iniciativado Presi
dente da República, disporá sobre normas gerais
a serem observadas pelos Estados, DIstritoFede
ral e Territórios na oficializaçãodessas serventias.

§ 2° FIca vedada, até a entrada em vigor a
lei complementar a que alude o parágrafo ante
rior, qualquer provimento efetivo para as serven
tias não remuneradas pelos cofres públicos.

Art. 125. Alei complementar, prevista no arti
go anterior, disporá sobre a extinção dos oficios
de notas e a organização do tabelionato, facultan
do-lhe o exercício a quantos se habíhtern em pro
va de capacitação intelectual e verificação de ido
neidade moral, organizadas pelos Tribunais de
Justiça com a colaboração da Ordem dos Advo
gados do Brasil.

Parágrafo único - A lei assegurará a habili
tação para o exercício do tabelionato dos atuais
titulares de oficios de notas.

Art. 126. É mantida a vitaliciedade dos atuais
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Art. 127. Dos cinco cargos de Ministrode Su
premo Tribunal Federal criados, por esta Consti
tuição, dois serão indicados pelo Presidente da
República e três pela Câmara dos Deputados, sen
do nomeados após aprovação do nome pelo Se
nado Federal. (Art 72 desta Constituição.)

CAPITULO VII

(observação - o textoabaixo deverá tomar-se
a seção IX, do capítulo ll, "Do Executivo. ")

Da Administração Pública

Art. 128. A Administração Pública será orga
nizada com obediência aos princípios da legali
dade e da moralidade e atuará em estrito respeito
aos direitos dos cidadãos.

Art. 129. A motivação suficiente é requisito
de validade de quaisquer atos da administração
direta ou indireta.

Art. 130. A razoabilidade é requisito de legiti
midade dos atos praticados no exercício de discri
ção administrativa.

Art. 131 O administrador tem direito à publi
cidade e transparência dos atos da administração
que estão sujeitos aos deveres de neutralidade,
imparcialidade, lealdade e boa-fé.

Art. 132. Nenhum ato da administração im
porá limitações, restrições ou constrangimentos
mais intensos ou mais extensos que os indispen
sáveis para atender a finalidade legal a que deva
servir.

Art. 133. A outorga de concessões, autoriza
ções, permissões, licenças ou privilégios econô
micos de qualquer natureza à entidade privada,
por parte do Poder Público, será sempre instruída
no processo púbhco, com a audiência de todas
as partes direta ou indiretamente interessadas.

Sala das Reuniões, 6 de junho de 1987. 
Constituinte Egídio Ferreira Uma, Relator.

Af"{EXO À ATA DA 7' REUNIÃO ORDINÁRIA

Adendo ao parecer do Relator

Apresento subemenda, com base nas seguintes
emendas: 3S 1083-2, 3S0840-4, 3S0839-1,
3S 1084-1, 3S0837-4 do Constituinte José Foga-

ça; 3S0803-0, 3S0805-6 do Constituinte César
Cals Neto;e 3S0525-1 do ConstituinteJosé Jorge.

-Suprima-se o inciso VI do art. 13, que tem
como redação:

Art. 13. .. ..
VI- que deixar o partido sob cuja legenda fOI

eleito, salvo para participar, como fundador, de
novo partido.

- Dê-se ao art 31 a seguinte redação:
Art. 31. O Presidente da República é o res

ponsável pelo Poder Executivo, representa a Re
pública Federativa do Brasil, vela pelo respeito
à Constituição, assegura a unidade e a indepen
dência nacional, a integridade do território e o
livre exercícro das instituições.

- Dê-se nova redação ao § 2° do art. 33:
Art. 33. .. ..
§ 2° Se nenhum dos candidatos obtiver a

maioria absoluta, proceder-se-á a nova eleição
pelo mesmo processo indicado no caput deste
artigo, trinta dias após a primeira, concorrendo
apenas os dois candidatos mais votados, que não
tenham retirado a candidatura.

- Dê-se a nova redação ao art. 41.
Art. 41. O Govemo é constituído pelo Primei

ro-Ministroe pelos demais integrantes do Conse
lho de Ministros.

- Dê-se nova redação ao art. 38:
Art. 38. Compete ao Presidente da República,

na forma e nos limites desta Constituição:
-Dê-se aos artigos 42, 43, 44, 45, 46 e 47

a seguinte redação e numeração, renumerando
se os artigos subseqüentes:

Art. 42. Compete ao Presidente da República
nomear o Primeiro-Ministro e - por indicação
deste - aprovar e nomear os demais integrantes
do Conselho de Ministros,tendo em conta, através
dos partidos políticos, consulta aos Deputados
Federais que compõem a bancada ou bancadas
majoritárias.

§ 1° Em 10 (dez) dias, contados da nomea
ção, o Primeiro-Ministro e todos os integrantes
do Conselho de Ministros devem apresentar, em
sessão conjunta do Congresso Nacional, seu Pia
no de Governo.

§ 29 Por iniciativade 1/5 (um quinto) e o voto
da maioria dos seus membros, poderá a Câmara
dos Deputados aprovar moção reprobatória, até
10 (dez) dias após a apresentação do Plano de
Governo.

§ 39 Se a moção reprobatória não for votada
no prazo exigido pelo parágrafo anterior, esse di
reito só poderá ser exercido após um período
de 6 (seis) meses.

Art. 43. Decorridos os seis meses da apre
sentação do Plano de Govemo, poderá a Câmara
dos Deputados, por iniciativa de, no mínimo 1/3
(um terço) e pelo voto da maioria dos seus mem
bros, aprovar moção de desconfiança individual,
plural, ou coletiva, conforme se dirija- respecti
vamente - a um determinado Ministro, a mais
de um ou ao Conselho de Ministros como um
todo, incluído o Primeiro-Ministro.

§ 1o Amoção reprobatória e a moção de des
confiança coletiva implicam a exoneração do Pri
meiro-Ministroe demais integrantes do Conselho
de Ministros;a moção de desconfiança individual
ou plural determina a exoneração do Ministro ou
Ministros por ela atingidos.

§ 2° A moção reprobatória ou de desconfian
ça deve ser apreciada 48 (quarenta e oito) horas
após sua apresentação, não podendo a discussão
ultrapassar 3 (três) dias.

§ 3° A moção de desconfiança, quando diri
gida ao Primeiro-Ministro, estende-se aos demais
integrantes do Conselho; quando dingida a deter
minação Ministro de Estado, que não seja o Pri
meiro-Ministro, não importa exoneração dos de
mais.

Art. 44. O Senado Federal poderá, dentro de
48 (quarenta e oito) horas, por iniciativa de 113
(um terço) e o voto da maioria dos seus membros,
recomendar a revisão da moção reprobatóna ou
da moção de desconfiança, suspendendo os seus
efeitos até que a Câmara se pronuncie.

Parágrafo único. A Câmara dos Deputados
poderá manter a moção reprobatória ou de des
confiança pelo voto da maioria dos seus mem
bros, em prazo não superior a 5 (cinco) dias.

Art. 45. No caso de moção reprobatória e de
desconfiança coletiva, deverá o Presidente da Re
pública, dentro de 10 (dez) dias, proceder ao dis
posto no enunciado do artigo 14 desta Consti
tuição, em seu parágrafo primeiro.

Art 46. É vedada a iniciativa de mais de 3
(três) moções que determinem a exoneração do
Primeiro-Ministroou do responsável pelo mesmo
Ministériodentro da mesma sessão legislativa.Pa
rágrafo único. Se a moção se desconfiança não
for aprovada, não será permitida, antes de 6 (seis)
meses, a apresentação de outra que tenha mais
da metade dos seus signatários.

Art. 47. A moção de desconfiança coletiva e
a moção reprobatória não produzirão efeitos até
a posse do novo Primeiro-Ministroe dos demais
integrantes do Conselho de Ministros, devendo
o ato de exoneração ser assinado no mesmo dia.
Parágrafo único. No caso de moção de descon
fiança Individual ou plural, o ato de exoneração
só entrará em vigor quando estiverem nomeados
- o que deverá ocorrer no máximo de 10 (dez)
dias - o substituto ou substitutos, aos quais não
caberá idêntica moção nos meses posteriores à
data da posse.

Art. 48. Compete à Câmara dos Deputados,
por maioria absoluta, eleger o Primeiro-Ministro:

1-Caso este não tenha sido nomeado pelo
Presidente da República, dentro do prazo estabe
lecido pelo art. 17 desta Constituição;

li-Após duas moções reprobatórias, adota
das sucessivamente.

§ 1o Se a eleição do Primeiro-Ministroresultar
da hipótese do inciso I deste artiqo, deverá o Presi
dente da República nomeá-lo em 48 (quarenta
e oito) horas; se ocorrer a hipótese do inciso 11,
a Câmara dos Deputados escolherá, separada
mente e pela maioria absoluta de seus membros,
dois nomes, um dos quais deverá ser nomeado
pelo Presidente da República em prazo não infe
rior a 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2° Na hipótese de o Primeiro-Ministro ter
sido nomeado a partir de eleição da Câmara dos
Deputados, este e os demais integrantes do Con
selho de Ministrosapenas comparecerão perante
o Congresso Nacional, no prazo estabelecido por
esta Constituição, para dar notícia do Plano de
Governo.

Art. 49. O Presidente da República, ouvido o
Conselho da República, poderá dissolver a Câma-
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ra dos Deputados e convocar eleições extraordi
nárias, caso esta - em 10 (dez) dias - não tenha
logrado eleger a lista dúplice de que trata o §
1°, do artigo anterior.

§ 1° A pedido de um ou mais partidos com
assento no Congresso Nacional, o prazo referido
no caput deste artigo poderá ser prorrogado pelo
Presidente da República, em, no máximo, 10 (dez)
dias.

§ 2° A Câmara dos Deputados não será pas
siva de dissolução quando se configurar a hipó
tese prevista no inciso I, do art. 20 desta Cons
tituição.

§ 3° Aobtenção de maioria absoluta para ele
ger a lista de dois nomes, em qualquer momento,
faz expirar o direito à dissolução da Câmara dos
Deputados, mesmo que já tenha havido pronun
ciamento do Conselho da República favorável à
dissolução.

§ 4° A competência para dissolver a Câmara
dos Deputados não poderá ser utilizadapelo Presi
dente da República nos últimos 6 (seis) meses
de seu mandato, no primeiro e no último semestre
da legislatura em curso, ou durante a vigência
de estado de alarme, de calamidade ou de sítio.

M 50. Optando pela não dissolução da Câ
mara dos Deputados, o Presidente da República
deverá nomear novo Primeiro-Ministro, ouvido o
Conselho da República, não cabendo moção re
probatória ou de desconfiança no prazo de 6 (seis)
meses.

Parágrafo único. Os procedimentos constantes
no caput deste artigo aplicam-se também quan
do, configurada a hipótese do inciso I, do art.
20, desta Constituição, a Câmara dos Deputados
não haja obtido maioria absoluta para eleger o
Primeiro-Ministro,vedada a dissolução.

Art. 51. O Presidente da República, no caso
de dissolução da Câmara dos Deputados, fIXará
a data da eleição e da posse dos novos Deputados
Federais, observando o prazo máximo de 60 (ses
senta) dias e deferindo ao Tribunal Superior Elei
toral a execução das medidas necessárias.

§ 1c Dissolvida a Câmara dos Deputados os
mandatos dos Deputados Federais subsistem até
o dia anterior à posse dos novos eleitos.

§ 2° Os Deputados Federais eleitos em elei
ção extraordinária iniciarão nova legislatura.

Art. 52. O Presidente da República somente
poderá exonerar por sua iniciativa o Primeiro-Mi
nistro após ouvir o Conselho da República e quan
do tal se tome necessário para assegurar o regular
funcionamento das instituições democráticas, co
municando as razões de sua decisão em Mensa
gem ao Congresso Nacional, enviada no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 1° Os Ministros de Estado serão exonera
dos pelo Presidente da República somente a pedi
do do Primeiro-Ministro.

§ 2° A exoneração do Primeiro-Ministro por
iniciativa do Presidente da República implicará a
exoneração dos demais integrantes do Conselho
de Ministros.

§ 39 Se o Primeiro-Ministroresultar de eleição
autônoma da Câmara dos Deputados, a exone
ração só poderá ocorrer 6 (seis) meses após a
posse.

_ Dê-se aos incisos ll, JII e V, do art. 54, a
seguinte redação:

Art. 54 .

11-aprovar os decretos, as propostas de lei
e examinar as questões suscitadas pelo Primeiro
Ministro ou pelos Ministros de Estado;

111- elaborar o Plano de Governo e apreciar
a matéria referente a sua execução;

V- elaborar proposta de Orçamento da União;
-Inclua-se um parágrafo único ao art. 54:
Parágrafo único. O Conselho de Mimstros in

dicará ao Presidente da República os Secretários
e Subsecretários de Estado, que responderão pelo
expediente do Ministério durante os impedimen
tos do Ministro de Estado.

-Acrescente-se ao art. 112 a seguinte reda
ção:

Art. 112 .
e os demais integrantes do Conselho de Ministros.
Parágrafo único. Neste caso, o Primeiro-Ministro
e os demais integrantes do Conselho de Ministros
comparecerão perante o Congresso Nacionalpa
ra dar notícia de seu Plano de Governo, e não
poderão sofrer moção reprobatória.

-Acrescente-se o art. 97a:
Art. 97a A lei criará juizados de instrução cri

minal fíxando-lhes atribuições e competências.

Al'IEXOÀ ATADA 7'REUNIÃO ORDINÁRIA
ERRATA E REVISÃO AO PARECER

DO RELATOR
l-Erratas

1°) A Emenda n° 434 consta como aprovada
e a Emenda n° 526 como rejeitada; na realidade
a Emenda n° 434 foi rejeitada e, para atender
a de n° 526, parcialmente, aceito a supressão dos
parágrafos 1c e 2° do art. 15.

2°) O § 2° do art. 28 fica com a seguinte reda
ção:

§ 2° O projeto de lei que recebeu parecer
contrário na Comissão de mérito será rejeitado.

3°) Na Emenda n° 267, do Constituinte Plínio
Arruda Sampaio, onde se lê "rejeitada", leia-se
"aprovada parcialmente".

4°) A reintrodução do artigo que assegura a
iniciativapopular é um aproveitamento das emen
das dos Constituintes Plínio Arruda Sampaio e
Mário Covas. Observem o art. 30-A do Articulado.

5°) No § 1o do art. 72, onde se lê: "Após audiên
cia pública e aprovação pelo Senado Federal, os
Ministros serão nomeados pelo Presidente da Re
pública, sendo:", leia-se: "Após audiência pública
e aprovação pelo Senado Federal, por voto de
dois terços de seus membros, os Ministros serão
nomeados pelo Presidente da República, sendo:"

6°) No art 119, suprimir, depois de: .....da res
pectiva carreira". A expressão "Público Federal".

7°) O parágrafo único do art. 86 tem a redação
da atual Constituição, sobre o assunto:
Parágrafo único. Os Juízes dos Tnbunais Eleito
rais, salvo motivo justificado, servirão obrigato
riamente por dois anos, no mínimo, e nunca por
mais de dois biênios consecutivos; os substitutos
serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mes
mo processo em número igual para cada cate
goria.

8') No art 102 ficam suprimidos os §§ 2° e
3°.

go) No art. 19 foi omitido o parágrafo único,
que tem a seguinte redação:
Parágrafo único. Lei Complementar disporá so
bre a técnica para elaboração, redação e alteração
das leis.

li-Revisão
a) Revia decisão sobre a Emenda rr 297, para

aprová-Ia parcialmente, conferindo, assim, vitali
ciedade aos Ministros do Supremo.

b) Revi, ainda, a decisão sobre as seguintes
Emendas:

Emenda n° 92 - aprovada
Emenda n° 93 - aprovada
Emenda n° 94 - aprovada
Emenda rr 95 - aprovada parcialmente
Emenda rr 98 - aprovada
Emenda n° 100 - aprovada
Emenda rr 101- aprovada
Emenda n" 662 - aprovada
Emenda n° 663 - aprovada

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL, PARTIDÁRIA E

GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES

7' Reunião, realizada em
12 de junho de 1987

Aos doze dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
no Plenário do Senado Federal, reuniu-se a Co
missão da Organização Eleitoral, Partidária e Ga
rantia das Instituições presentes os Senhores
Constituintes: José Genoíno, Lídíceda Mata,Sadie
Hauache, Antônio Britto,Jarbas Passarinho, Presi
dente, Tito Costa, Robson Marinho, Airton Cor
deiro, Evaldo Gonçalves, Saulo Queiroz, Francis
co Rossi, José Camargo, Fausto Fernandes, José
Tavares, José Agripino, HélioRosas, Ricardo Izar,
Nelton Friedrich, Paulo Delgado, Daso Coimbra,
Iram Saraiva, Euclides Scalco, Luiz Soyer, Mau
riCIO Campos, Antero de Barros, Artenir Werner,
Termo Kirst,Arnaldo Martins,José Melo,Asdrubal
Bentes, Ezio Ferreira, Etevaldo Nogueira, Olavo
Pires, Rospide Neto, Ricardo Fiuza, Antônio Pero
za, Israel Pinheiro Filho, Jaime Santana, Osmir
Uma, Alércio Dias, Lélio Souza, Ronaldo César
Coelho, Carlos Benevides, Edivaldo Mota, Otto
mar Pinto, Roberto Brant, Raimundo Lyra,Waldyr
Pugliesi, Moema São Thiago, Mário Covas, Herá
clito Fortes, Horácio Ferraz, Furtado Leite, Prisco
Viana,Relator, Paulo Ramos, José Freire, Ruy Ne
del,Rachid Saldanha Derzi,Mauro Borges, Jorge
Viana, Antôniocarlos Konder Reis, Geraldo Fle
ming, Geraldo Alkmin, Dionísio Hage, Cardoso
Alves,Agassiz Almeida, Assis Canuto, Nilson Gib
son, Lisâneas Maciel,AlfredoCampos, Gerson Ca
mata e Ervin Bonkoski. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos, com a aprovação da Ata da reunião
anterior, dispensando a sua leitura. Dando início
aos trabalhos, o Sr. Presidente, concedeu a pala
vra ao Sr. Constituinte Prisco Viana, Relator, que
fez uma exposição sobre o seu Relatório. Fizeram
uso da palavra os Srs. Constituintes IsraelPinheiro,
Robson Marinho, Ayrton Cordeiro, Euclides Scal
co, Arnaldo Martins e Prisco Viana. O Sr. Presi
dente comunicou que o prazo de recebimento
dos pedidos de destaques, serão até às quatorze
horas, para retornar às dezesseis horas a reunião.
Reiniciando os trabalhos, o Sr. Presidente, Consti
tuinte Jarbas Passarinho, deu como lido todos
os pedidos de destaques e convidou os Srs. Cons
tituintes Robson Marinho e Ayrton Cordeiro, para



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)
!

Sábado 8 103

funcionarem como escrutinadores. Submetido à
votação, foi aprovado o Substitutivo, em globo,
sem prejuízo lÍQS destaques. Passando-se à vota
ção dos destaques ao Substitutivo, obteve-se o
seguinte resultado: art. 5° - aprovado § 3° do
art. 6° - rejeitado. § 4° do art. 6° - retirado.
§ 7° do art. 6° - aprovado. art 8° - aprovado.
art. 9° - rejeitado. § 1° do art. 12 - aprovado.
§ 2° do art. 12 - aprovado. art .:15 - aprovado.
art. 17 - rejeitado porfalta de "quorum". Fazendo
uso da palavra o Sr. Constituinte Ronaldo Cesar
Coelho solicitou verificação de "quorum". Usaram
ainda da palavra, os Srs. Constituintes Ricardo
FJUza, José Genoíno, Paulo Ramos e Robson Mari
nho. Após a chamada dos Srs. Constituintes, veri
ficou-se a falta de "quorum". O Sr. Presidente
convocou os Srs. Membros para uma reunião,
a realizar-se amanhã, dia treze, às nove horas e
trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, o Sr
Presidente, Sr. Constituinte Jarbas Passarinho, en
cerrou os trabalhos, às vinte horas e trinta minu
tos, cujo teor será publicado, na íntegra no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Secretária
da Comissão, lavrei a presente Ata que lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
JaIbas Passarinho

ANEXO À ATA DA 7' REUNIÃO DA CO
MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,
PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUI
ÇÕES, REAliZADA EM 12 DE JUNHO DE
1987, QUE SE PUBliCA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ha
vendo número legal, declaro aberta a reunião.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Prisco
Viana.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, inicialmente, agradeço a V.Ex' a explicação
preliminar a respeito das dificuldades de tempo
e outras de ordem material que envolveram os
trabalhos do Relator nesta segunda fase, a partir
da apresentação do Substitutivo. Antecipo escu
sas aos Srs. Constituintes por erros, falhas, defi
ciências de texto que, à medida em que forem
sendo localizadas, Igualmente Irão sendo corri
gidas, pois decorrem do regime de trabalho a
que estivemos submetidos.

Ao deixar o PRODASEN, às 4 horas e 15 minu
tos, estávamos concluindo a leitura desses textos
que foram enviados para a impressão final. Não
li o texto após essa impressão final. Portanto, es
tou-me prevenindo em relação a eventuais erros,
falhas não só de construção como de impressão.

Introdução

Tendo sido apresentado por nós, no dia 8-6-87
um Substitutivo aos Anteprojetos das Subcomis
sões e tendo sido aberto prazo para oferecimento
de novas emendas, cabe-nos agora, Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, pronunciarmo-nos sobre
elas.

No exame dessas proposições, cujos pareceres
serão apresentados logo após este breve Relató
rio, orientamo-nos pelas diretrizes já adotadas e
que levaram ao Substitutivo. Referem-se elas aos
temas que passamos a apresentar:

Sistema Eleitoral

A história dos sistemas eleitorais no Brasil é,
naturalmente, a hrstóna da representatividade das
Câmaras Leqislativas nos regimes políticos que
têm Sido experimentados pela sociedade. Ao lon
go de 160 anos de Independência, evoluiu-se,
no Brasil, de um sistema afunilado de eleições
parlamentares indiretas para um sistema de aber
tura à captação do número máximo de correntes
de opinião. Durante 77 anos, a partir de 1855,
o sistema de voto distrital com critério de apura
ção majoritário serviu a dois regimes distintos,
a Monarquia e a República, isolando, porém, da
Nação, os governos respectIvos graças ao instru
mento da eleição indireta, no primeiro caso, e
de estadualização dos partidos, no segundo. Nos
50 anos seguintes, a partir de 1932, o sistema
do voto proporcional fOI admitido por dOIS regi
mes de ampla liberdade civil,um de 1932 a 1937
e outro, de 1945 a 1964. Outros dois regimes,
autoritários, de 1937 a 1945 e de 1964 a 1982
o admitiram igualmente A incompatibilidade,
nesta última situação, entre autoritarismo e capta
ção de correntes de opinião pelo voto propor
cional, bem como o acúmulo, nos períodos de
ampla liberdade civil,de distorções na prática des
se voto, principalmente pelo abuso do poder eco
nômico e pela sublegenda, deixaram claro que
o voto proporcional puro também não tem resol
vido o problema do distanciamento entre governo
e suas instituições, de um lado, e a Nação, de
outro. O voto distrital parece ter falhado porque
não foi praticado, ao mesmo tempo, com eleições
diretas e partidos nacionais. O voto proporcional,
por sua vez, falhou ou por excesso de apoiamento
econômico e casuísmo ou por conviver com regi
mes autoritários. O problema do voto distrital tem
sido de natureza político-partidária, enquanto o
do proporcional, de natureza sócio-política. Am
de problemas ligados essencialmente ao equilí

brio entre os dois fatores que definem a demo-
cracia: liberdade e igualdade.

A coexistência de liberdade e igualdade no
regime democrático que se procura construir no
Brasil, com base na Constituição de 1987, terá
de surgir da consciência dos Constituintes de que
o ideal de igualdade é de implantação tão difícil
quanto o da liberdade. AsSIm como na Física se
passou do conceito newtoniano de espaço e tem
po independentes e absolutos para o conceito
einsteniano de um espaço-tempo relativo, deve-se
evoluir, na Política, para um conceito relativo de
liberdade-igualdade, de modo a se poder cons
truir uma democracia que não seja uma justapo
sição contraditória, se levada à lógica extrema,
de liberdade e igualdade, mas que seja uma forma
de governo que combine em favor dos cidadãos
tanta liberdade e tanta igualdade quanto possível.

Em conseqüência, os representantes da Nação,
construtores, pelo trabalho constituinte dessa de
mocracia, ou guardiães da mesma no trabalho
legislativo posterior, devem ser recrutados por
meio de um sistema eleitoral que equilibre o cnté
rio da maioria, realçador da liberdade (poder para
os que têm mais votos), e o critério da proporcio
nalidade, realçador da igualdade (poder para to
dos, proporcionalmente).

O voto misto, distrital-majoritário e proporcio
nal, adaptado à realidade demográfico-econômi
ca brasileira, é a solução para o problema da

representatividade 1)0 Parlamento e dela depende
a estabilidade das instituições de governo e a efeti
vidade das reivindicações da sociedade.

Partidos Políticos

O princípio da representatividade de uma As
sembléia, eleita segundo os criténos mais justos
e coerentes de ação eleitoral, muitas vezes se tem
chocado com as pressões oriundas dos anseios
de participação distribuídos difusamente em toda
sociedade. Na verdade, tal ocorre devido ao fato
de que a participação nada mais é do que uma
forma intencional de as rninonas de todo tipo
influírem ou pressionarem sobre toda a represen
tação, a despeito das regras eleitorais a que estão
submetidos dentro do sistema vigente. É uma
forma de atuação direta dos Cidadãos nos traba
lhos cometidos previamente aos representantes
do povo saídos dos prélios eleitorais.

Esta ação informal, no sentido de não defesa,
mas também não prevista em lei, embora admis
sível no contexto mais amplo das franquias demo
cráticas, na verdade enfraquece a representati
vidade daqueles que se submeteram, com todos
9s ônus decorrentes, às competições eleitorais.
E considerada mais presente na medida em que
os partidos são permitidos organizar-se sem as
cautelas e qualidades necessárias à sua confia
bíhdade.

Resulta dessas considerações que a represen
tação é mais unportante para a democracia do
que a participação informal e direcionada e, para
que isso aconteça, é necessário estabelecer com
precisão a responsabilidade dos partidos políticos,
na sociedade em que vivemos, cujas campanhas
devem ficar adstritas à legislação ordinária, pois
contribuição partidária e responsabilidade de es
colha de candidatos pelas bases ou pelos diretó
rios são, antes de tudo, problemas ligados à con
juntura e, portanto, merecedores, apenas, de trata
mento legal.

A dísciphna partidária é, por sua vez questão.
de dupla solução, embora muito mais legal do
que constitucional. Na prática, essa disciplina é'
mais ou menos flexível, na medida em que o
programa partidário tem base ideológica ou tem
base em interesses. Estes são mutáveis em maior
ou menor grau. Aqueles, não. A disciplina parti
dária, no caso de merecer tratamento constitu
cional, deveria, por uma questáo de cautela, res
tringir-se, apenas, àquilo que, no programa parti
dário, por determinação constitucional, for decla
radamente ideológico. A lei, porém, indicaria com
clareza o que poderia ser explicitado no programa
partidário como ideológico: o sistema limitado
e bem definido de crenças ou teorias que servis
sem de guia à atuação do filiado ao partido.

A experiência recente demonstrou, entretanto,
que a fidelidade compulsória, imposta nos textos
constitucionais e legais não alcança seus objeti
vos. A fidelidade decorrerá da consciência que
se fortalecer no meio dos militantes e da socie
dade de que o acatamento à doutrina e ao progra
ma do partido político é condição essencial para
o seu fortalecimento, e com ele, do fortalecimento
da democracia.

Daí havermos decidido pela obrigatoriedade
constitucional da inclusão nos estatutos partidá
rios de normas de disciplina e da fidelidade, inclu
sive com a previsão de sanções para os que as
descumprirem.
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Garantia das Instituições

o substitutivo que apresentamos estabelece
duas medidas de exceção, o estado de defesa
e estado de sítio. Julgamo-las suficientes não só
devido ao desenvolvimento político do País, como
também ao desenvolvimento do sistema de co
municações, capaz, por si só, de implementar as
decisões tomadas como também de permitir à
população conhecê-Ias rapidamente e delas se
conscientizar

O processo político nacional, no presidencia
lismo, é um triângulo que tem como vértices,
na base, o Presidente e a sociedade. O vértice
superior é a ação política que se dirige à socie
dade. A finalidade desta ação é garantir que esteja
sempre firme a base política, ou seja, o relaciona
mento político entre govemante e govemados em
situações normais, especiais e anormais.

Assim, em situação especial, quando a socie
dade se mostra instável a ponto de poder romper
a base que a une ao governo, este aplica-lhe um
remédio. A situação entre eles, apesar da instabi
lidade, é ainda e essencialmente política, do que
decorre um remédio político, o Estado de Defesa.
Mas, antes de escolhê-lo e aplicá-lo, o Presidente
consulta outros políticos importantes, situados
em outros planos da vida nacional: o Vice-Pre
sidente da República, os Presidentes do Poder
Legislativo, o Ministro Encarregado dos Negócios
da Justiça e um ou outro encarregado da eventual
aplicação de meios de coerção. No caso de a
medida ser decorrência de calamidade pública
de grandes proporções, o Ministro dos Negócios
Interiores deverá ser chamado. De todo modo,
a consulta é de caráter político, a fim de que
os resultados também o sejam e possa o País
voltar rapidamente à normalidade democrática.

Entretanto, quando a sociedade, em situação
anormal e rara, se mostra refratária à ação política
do govemo legitimamente estabelecido, rompen
do, não de forma irremediável, a base que os
une, este, para preservar a segurança das institui
ções, da lei e da ordem, que lhe cabe defender,
recorre, por certo prazo, ao estado de sítio, com
a única finalidade de recompor a base do relacio
namento político, necessária à manutenção dessa
segurança.

Estas devem ser as características das medidas
de exceção numa sociedade que faz da demo
cracia seu regime político.

É preciso notar, adicionalmente, que, para se
decidir sobre as medidas de exceção a tomar,
o Presidente da República tem, à sua dlsposição,
dois órgãos: Conselho Constitucional e Conselho
de Segurança Nacional. O primeiro é órgão emi
nentemente político, pois político é inicialmente
o problema da ordem pública e da paz social.
Só seu agravamento descontrolado é que acaba
dizendo respeito à segurança do Estado. Normal
mente, diz respeito à estabilidade das instituições
de govemo.

O segundo órgão é semipolítico, porque as va
riáveis de proteção do Estado contra as forças
que tendem a desestruturá-lo estão presentes. Um
Estado que não se protege para sobreviver é um
Estado inviável politicamente. Para esse tipo de
proteção é necessário o assessoramento de um
órgão capaz de avaliar a ação dessas forças deses
truturadoras.

Por outro lado, dizendo respeito a medida do
estado de defesa à autoridade do Presidente da
República como responsável maior pela ordem
pública e pela paz social, cabe-lhe a decisão polí
tica de neutralizar a instabilidade correspondente.
Seu problema é de autoridade, não de comando.
Este existe na decisão pelo estado de sítio. Por
isso, manda a prudência que recorra ele a um
órgão consultivo, de caráter político, que não o
condicione, como acontece com um órgão de
assessoramento.

Segurança Nacional

A presença da "Segurança Nacional", no texto,
decorre logicamente da natureza da segunda das
duas opções feitas para as situações de excepcio
nalidade: comoção grave e relações com países
estrangeiros a nível de confronto político-militar.
Como, em ambos os casos, o perigo reside na
ameaça de desestruturação do Estado, ao con
trário da medida do estado de defesa, em que
a ameaça se faz às instituições do governo, é
a segurança nacional, como segurança da Naçã9
organizada em Estado, que se quer preservar. E
situação excepcional que, por isso mesmo, cor
responderá a medidas excepcionais. O conceito
de segurança nacional é, portanto, perfeitamente
cabível, pois está dissociada da de ordem pública
e paz social, alcançadas pelo estado de defesa,
medida que está à disposição do Poder Político.

Forças Annadas

Dentre as questões referentes às Forças Armas,
que precisam receber tratamento condizente com
a experiência acumulada nos últimos quarenta
anos, quatro sobrelevam em interesse institucio
nal: papel constitucional, desenvolvimento inter
no, efetivos básicos e prevenção disciplinar.

No caso do primeiro, o mais importante para
a consolidação do processo democrático, torna
se claro que o papel das Forças Armadas na defe
sa interna é o mais complexo, mas, ao mesm9
tempo, o de maior significado para a Nação E
chegado o momento de reduzir a atuação das
Forças Armadas na solução dos conflitos próprios
das atividades política, econômica e social. A idéia
é a de que não lhe cabe intervir em questões
que, em sua essência, não têm implicações a
longo prazo, mas, apenas, no contexto conjuntural
dos conflitos. E as Forças Armadas só devem
intervir nos desentendimentos civis quando estes
ameaçam a estrutura dos Poderes constituídos.
O recurso às Forças Armadas nos assuntos inter
nos deve ser descartado na busca de soluções
para os conflitos políticos e sociais de uma socie
dade que busca construir um modelo democrá
tico estável. Mas não se deve excluí-Ias quando
o problema conjuntural diz respeito à defesa do
Estado contra agressões extemas ou contra os
interesses ligados à garantia dos poderes constitu
cionais, da lei e da ordem. Seabra Fagundes con
sidera que "as Forças Armadas constituem em
todos os Estados o elemento fundamental da or
ganização coercitiva a serviço do direito". Daí a
necessidade, por vezes, como acontece nos plei
tos eleitorais, de serem utilizadas na tarefadejna-;
nutenção ou restabelecimento da ordem e do
cumprimento de leis federais.

Já o desenvolvimento interno das Forças Arma
das demanda outro tipo de atenção. O Brasil é
um país pacífico que nunca consagrou a con-

quista militar de territórios. Mas é um país de
clara expressão mundial, do qual muitas nações
esperam contnbuição efetiva para a distensão
mundial. Por isso, suas responsabilidades são pro
porcionais a essa expressão. Dentro desse con
texto, é inadmissível que se limitem os investi
mentos ao desenvolvimento tecnológico das For
ças Armadas.

Ugada ao desenvolvimento interno está a ques
tão dos efetivos e, dentro desta, o problema do
alistamento militar.

Os efetivos das Forças Armadas devem acom
panhar o crescimento demográfico. Mais gente,
mais problemas, mais responsabilidades. A ma
nutenção do serviço militar obrigatório se impõe.
É preciso, porém, que se criem mecanismos de
compensação na questão da obrigatoriedade do
alistamento. O melhor seria a introdução do servi
ço de substituição ou serviço alternativo. Melhor
porque é fato notório que o serviço militar tem
também o seu lado social. Não se vai querer que
as Forças Armadas tomem o lugar da adminis
tração civilna solução dos problemas sociais. Co
mo elas, porém, lidam com todas as camadas
da população, principalmente as mais carentes,
nada mais lógico que elas se afirmem também
como valioso auxiliar do governo civil em muitas
questões próprias de uma faixa etária, a dos cons
critos, em que o mundo está todo pela frente,
cheio de estímulos ao entusiasmo próprio dos
jovens. Já há experiência entre nós a respeito,
embora não institucionalizada, e dela devem parti
cipar agora, por opção, as mulheres, toda vez
que as autoridaes prevejam uma necessidade de
finida.

Quanto à disciplina, seu maior ponto vulnerável
é o das reivindicações. Não há como admiti-las
num organismo que se efetiva na hierarquia. O
fortalecimento da unidade será alcançado com
esse cuidado resultante de problemas das duas
últimas décadas.

A nova Constituição deve atribuir às Forças Ar
madas, além do tradicional papel de defendê-Ias
externamente, o de garantir o funcionamento dos
Poderes constituídos.

Nada mais lógico, também, do que manter os
militares fora das preocupações da militância par
tidária. Afastar, sem tirar, porém, o direito de a
sociedade política os ter como cidadãos prestan
teso As ressalvas a essa participação efetiva na
vida político-partidária são necessárias.

Segurança Pública

No conceito de Segurança Pública, acolhendo
diversas emendas, aperfeiçoamos o Anteprojeto
do Relator da Subcomissão, incluindo a incolu
midade das pessoas e do patrimônio e substi
tuindo a expressão "assegurar a manutenção" por
"preservação" da ordem pública.

O conceito, assim modificado, tornou-se mais
abrangente e transparente.

Quanto aos órgãos responsáveis pela seguran
ça pública, manteve-se a redação do Anteprojeto
pela necessidade de normatizar competência e

_destinações de todos os integrantes da estrutura
típica do Estado Federal.

A Polícia Federal foi institucionalizada e teve
sua competência aperfeiçoada com a Ilustre con
tribuição das emendas oferecidas pelos Consti
tuintes.
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Um dos grandes méritos dos aperfeiçoamentos
introduzidos no Anteprojeto foi o de neutralizar
o antagonismo entre policiais ciVIS e militares, sa
nando, de vez, a distorção de denominações que
tantos prejuízos tem causado à imagem dessas
importantes e tradicionais instituições.

Foi modernizado e aperfeiçoado o sistema poli
ciai brasileiro, com a atribuição, a cada polícia,
de área de competência, eliminando zonas Cin

zentas e fazendo com que a ação de uma seja
complementada pela outra, conforme os moder
nos estudos de polícia e o direito do Estado com
parados.

Sobre a competência dos Corpos de Bombei
ros, formulou emenda conferindo atribuição para
proceder à perícia de incêndio. Persuadimo-nos
de seu cabimento, conscientes da sua importân
cia como fonte de informações para as medidas
preventivas, ou, na apuração do incêndio, como
crime de perigo comum, inserido no Título "Da
Incolumidade Pública", de que trata o art. 250
do Código Penal. Acolhemos, também, a proposta
dos bombeiros comunitários, já que 95% das ci
dades brasileiras não tem Corpos de Bombeiros.

Acolhendo várias emendas, optamos pela sim
plificação da competência das Guardas Munici
pais à vigilância do patrimônio municipal, alivian
do os encargos das Forças Públicas.

Garantia da Constituição

Das questões submetidas ao exame do Relator
na parte referente às garantias da Constituição,
mereceu atenção especial e estudos mais apro
fundados a proposta de criação do Tribunal Cons
titucional como mecanismo de defesa da Cons
tituição.

AD final, opinamos contrariamente à idéia, por
entender que o Supremo Tribunal Federal tem,
ao longo de sua quase secular existência, desem
penhado a contento essa nobre missão. Por outro
lado, de vida recente, exístmdo basicamente na
Europa Central, os Tnbunaís Constitucionais não
podem ainda demonstrar uma experiência con
cluída e exitosa. Ao contrário, como procuramos
demonstrar em alguns pareceres a emendas ofe
recidas ao Anteprojeto, principalmente na de au
toria do Deputado Daso Coimbra, juristas e consti
tucionalistas famosos alertam para o caráter polí
tico e até partidário dessas instituições.

No referido parecer chamamos a atenção para
o que afirma Manoel Garcia-Pelayo YA1onso, Pre
sidente do Tribunal Constitucional da Espanha,
de que esta Corte, "longe de conduzir a uma judi
cialização da política, conduz a uma politização
da função jurisdicional" (prefácio a "La Justice
Constitutionne e em Espagne".

Observamos ainda que estas dificuldades são
agravadas "pela temporariedade dos mandatos,
o que tem levado muitos a sustentar o retorno
à nomeação vitalícia,e mais: "As Cortes ou Tribu
nais Constitucionais, em alguns casos, são mais
Cortes de verificação de poderes políticos do que
Cortes de julgamento judicial, como as da França
e Portugal".

Ainda sobre a tendência à politização desses
Tribunais, merece citar Mauro Cappeletti, para
quem, dentre as desvantagens que elas apresen
tam, estão: "uma coloração excessivamente polí
tica antes que judiciária" e "uma grave ameaça
de interferência das próprias Cortes na esfera do

Poder Legislativo e, indiretamente, também na
do Poder Executivo".

No parecer dado ao Anteprojeto, tivemos a
oportunidade de assinalar que a competência que
se pretendia dar ao Tribunal Constitucional é a
mesma que o Supremo Tribunal Federal exerce,
"com exemplar equilibrio e rara sensibilidade polí
tica, desde os primórdios da República, tendo
construído, no particular, um dos mais avançados
sistemas de controle dentre os existentes no Direi
to Constitucional contemporâneo"

"A propósito - afirmávamos - quem se der
ao cuidado de estudar os vários sistemas de con
trole da constitucionalidade das leis, verá que, em
resumo, eles são redutíveis a três grandes famílias
ou tipos, no Direito Público atual:

a) de concentração;
b) difuso; e
c) misto.
Pelo primeiro, que é o proposto no Anteprojeto,

centraliza-se a função de controle nas mãos de
uma só Corte, de inspiração ou composição políti
ca, tal como, presentemente, na Alemanha, Itália,
Portugal e Espanha. No parecer que em seguida
daremos à Emenda rr' 40.047-1, de autoria do
nobre Constituinte Daso Coimbra, fazemos refe
rência, citando importantes comentaristas inter
nacionais do Direito Constitucional, ao processo
de politização da Justiça nos países em que se
adotou esse sistema.

Pelo sistema difuso, que é a tradição brasileira,
inspirada no modelo norte-americano, todos os
juízes e Tribunais apreciam a constitucionalidade
das leis, no exercício regular de sua jurisdição,
embora só as Cortes possam declarar a invalidade
das leis e, entre nós, em caráter definitivo, apenas
o Supremo Tribunal Federal, com a participação
do Senado Federal, para suspender a execução
de norma declarada como incompatível com a
Constituição.

Finalmente, pelo sistema misto - que é o que
ora se pratica no Brasil -, o controle tanto se
faz, difusamente, no exame de casos judícíais em
concreto, quanto concentradamente, em determi
nada Corte, caso em que o acesso a esta fica
restrito à determinada hipótese (lei em tese), e
só pode ser usada por órgãos ou autoridades
especiais; no caso brasileiro, o Procurador-Geral
da República.

Pois bem, sem base em nenhuma experiência
própria, nem na análise da praxe alienígena, como
também buscamos demonstrar mais amplamen
te no estudo da referida Emenda Daso Coimbra,
cremos ser temerária a adoção da fórmula suge
rida no Anteprojeto, que, ademais, rompe com
a nossa tradição, no particular, desprezando aque
la que talvez seja a mais rica e mais importante
criação do Direito Público brasileiro, o nosso pe
culiar sistema misto de controle de constitucio
nalidade das leis. Por isso, pelas razões aqui ex
postas, não acolhemos a proposta, par que se
conserve com o Supremo Tribunal Federal, a
competência para exercer o controle da constitu
cionalidade das leis, tal qual delineado no Direito
brasileiro. Nossa proposta, pois, é fundir os Capí
tulos I e 11, para que seja ampliada e fortalecida
a competência única ou, em última instância, a
de decidir sobre todas as questões que digam
respeito à garantia e inviolabilidadedos princípios
constitucionais. E para que se quebre o mono
pólio do Procurador-Geral da República para pro-

por a ação de inconstitucionalidade. Acreditamos,
desse modo, atender aos objetivos do Anteprojeto
por caminhos mais adequados e preservar a in
tenção da Subcomissão, sustentada com brilho,
com pura e elevada inspiração democrática.

Plebiscito

Não acolhemos as propostas de referendum
à Constituição, pelas razões expendidas por oca
sião do exame de diversas emendas e, também,
do Anteprojeto. Adotamos, contudo, a consulta
popular sobre questões sociais relevantes.

A Constituição está sendo elaborada por legiti
mos Representantes do povo que receberam po
deres ilimitados para, na condição de Constituin
tes, elaborarem o novo texto constitucional. Não
tem sentido, portando, que se devolva ao mesmo
povo a decisão sobre a Constituição que estamos
elaborando em seu nome e por sua delegação
expressa.

Por outro lado, a experiência internacional de
monstra que esse tipo de consulta somente deu
resultados positivos nos países onde a convivên
cia entre os Partidos é pacífica e as questões dessa
natureza são apreciadas sem radicahsmos.

A complexidade de um texto constitucional im
pede que o povo comum possa sobre ele manifes
tar-se conscientemente. O que não ocorre com
o plebiscito sobre questão determinada, como,
por exemplo, se viermos a realizá-lo,para conhe
cer a opinião popular a respeito do divórcio, do
aborto, pena de morte e outras questões dessa
natureza.

No parecer dado a algumas emendas, na fase
anterior do exame dos Anteprojetos, chamamos
a atenção para o fato de que o referendum tem
servido mais a regimes autoritários do que demo
cráticos. Por exemplo:

a) na França, De Gaulle se valia de seu forte
carisma pessoal para obter dos franceses a apro
vação para diversas medidas. Desnecessário enfa
tizar que o povo não analisava o merecimento
das mesmas, votando contra ou a favor do Presi-
dente; ,

b) na Turquia, para permanecer indefinida
mente no poder, o regime militar promoveu um
referendum sem qualquer garantia para os vo
tantes, alcançando o expressivo índice de 92%
dos sufrágios;

c) Franco, na Espanha, com vistas a se perpe
tuar no poder, recorreu a este instituto em 1947
e em 1966, ganhando com ampla margem de
votos;

d) Junius Jailuardene, no Sri Lanka, também
promoveu uma consulta popular para ampliar por
mais seis anos o seu mandato e o dos membros
da Assembléia Nacional, na qual tinha confortável
maioria;

e) na Itália, o referendum sobre o aborto e
o divórcio derivou em verdadeira guerra ideoló
gica entre partidos, não apreciando, conseqüente
mente, o mérito daquelas leis.

Disposições Transitórias

Parte integrante do Anteprojeto da Subcomis
são do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, a
questão dos mandatos foi examinada no texto
permanente e nas Disposições Transitórias. Nes
tas fixamos o mandato do atual Presidente da
República em cinco anos, como poderíamos tê-lo
feito em seis anos, para seguir o que está estabe-
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lecido na Constituição em VIgor, não tivesse o
seu detentor declarado concordar com a redução
de um ano e não nos houvéssemos, também,
orientado no sentido de estabelecer cinco anos
para os futuros Presidentes.

Poder-se-ia também argumentar, partindo de
que a Constituição não se instalou nem funciona
no vazioinstitucional ou no vácuo da ordem jurídi
ca, que vigem as normas constitucionais que as
seguram os direitos e garantias individuais. Isto
é, a despeito da existência do Poder Constituinte
em pleno exercício, não pode ele agir contra o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada, já que sua origem constitucional não é
revolucionária.

Apartir da iniciativado Presidente da República,
criou-se o ambiente propício ao entendimento
com as forças políticas dentro da Constituinte pa
ra que a questão do mandato não se constitua
em impasse perturbador do normal funciona
mento dos trabalhos constituintes. Ao contrário,
que se constitua em um instrumento de acordo
útilpara o País em instante de tantas dificuldades,
mas, ao mesmo tempo, de tantas esperanças,
que decorrem da oportunidade que temos de
construir na Assembléia Nacional Constituinte as
bases de um novo País, livre, democrático, prós
pero e socialmente justo.

Parecer sobre as Emendas

Foram recebidas e analisadas 569 emendas,
que, examinadas dentro do prazo regimental, re
ceberam os pareceres que se seguem:

Sob fundamentações diversas, querem os ilus
tres Constituintes Francisco Rossi,Paulo Delgado,
José Genoino e Roberto Freire a supressão do
art. 13 do Substitutivo.

Deixamos de acolher a proposta, primeiro: por
que a livre criação dos partidos é assegurada no
art. 12 do Substitutivo; segundo: porque, estabe
lecido este princípio, e assegurada a autonomia
dos partidos para questões de sua economia inter
na, tudo o mais há de ser remetido ou à legislação
ordinária ou aos próprios estatutos partidários.

Estamos, destarte, coerentes com o critério fir
mado em nosso Relatório, ao distinguir as maté
rias cabíveis no texto constitucional daquelas que
só se afeiçoam ao tratamento da lei ordinária.

Pela rejeição das Emendas:
480562-0 Francisco Rossi
4S0111-0 Paulo Delgado/José Genoino
4S0422-4 Roberto Freire
480108-0 Paulo Delgado/José Genoino
4S0534-4 Jairo Cameiro
Bate-se o autor da emenda por que se adite

o termo "facultativo" ao art. 1°,retomando, desta
forma, à tese do "voto-direito".

Em nosso relatório, invocando os exemplos de
nações de alta expressão política, cujos sistemas
eleitorais perfilham o conceito do "voto-dever",
preferimos adotar a fórmula lapidar da legislação
eleitoral francesa: "votar é um direito, é também
um dever".

Pela rejeição da Emenda relacionada:
4S0233-7 ÁlvaroValle
Propõe o nobre Deputado Constituinte Gerson

Peres, que, após a promulgação da Constituição,
decorridos cento e vinte dias, o mínimo de cin
quenta Deputados e Senadores poderão reunir-se
em bloco e requerer ao Tribunal Superior Eleitoral
o registro de um partido político.

Tem razão o ilustre Representante do Estado
do Pará quando afirma, na sua justificativa,existir
"flagrante desorganização interna nos vários parti
dos", pelo que defende critérios mais facilitados
para uma espécie de rearrumação do quadro par
tidário. A fórmula proposta, entretanto, não nos
parece a melhor. Ela levará à formação de parti
dos conqressuais, feitos de cima para baixo,quan
do o processo indicado no Substitutivo que ofere
cemos aos Anteprojetos das Subcomissóes orien
ta no sentido de um caminho inverso, isto é, esta
belece que os partidos devam ser criados, na for
ma que a lei detalhará, de baixo para cima, a
começar das bases municipais.

Criar partidos será fácil. Há liberdade total para
que cidadãos no gozo de seus direitos políticos
se reúnam e criem novos partidos. O que se está
eXIgindo é que, para terem acesso ao Congresso
Nacional, esses partidos demonstrem, antes, e
através da sua participação em uma eleição para
a Câmara dos Deputados, que têm rep,resenta
tividade popular, medida através da obtenção de
pelo menos 3% dos votos de legenda distribuídos
por cinco Estados, com o mínimo de 2% por
cada Estado

Pela rejeição da Emenda abaixo:
4S0001-6 Gerson dos Santos Peres
O ilustre Constituinte pede a supressão do art.

14 do Substitutivo, em face da presunção de aco
lhimento a outra emenda de sua autoria, referente
ao § 1°,do art. 12, o que não se confirmou.

Prejudicada a Emenda abaixo:
4S0122-5 Nilson Gibson

Preocupado em protegeros govemantes contra
"pressões eleitoreiras" que ocorrem ao final dos
mandatos ou quando os titulares de cargos execu
tivos se candidatam a mandatos legislativos, o
nobre Senador João Lobo propõe que o Presi
dente da República, o governador e o prefeito
sejam impedidos de concorrer a qualquer eleição,
pelo período de quatro anos, após deixarem os
seus cargos. E, como uma espécie de compen
sação, determina que aos mesmos seja assegu
rado o direito de assento no Senado, Câmara
dos Deptuados e Assembléias Legislativas.

É muito louvável a preocupação do nobre Re
presentante do Piauí no Senado Federal quanto
à utilização dos mecanismos de governo no pro
cesso eleitoral, seja preparando uma eventual
candidatura própria, seja apoiando candidato de
sua preferência. Isso pode significar, segundo o
nobre Senador, comprometimento da adminis
tração, com desvio de seus objetivos.Não merece,
entretanto, acolhida, sua miciativa.

Os anos recentes da vida política brasileira fo
ram marcados exatamente por prevenções contra
os que militam nessa atividade. Daí terem-se am
pliado exageradamente os casos de inelegibili
dade, que agora devem ser diminuídos. Ninguém
deve ser punido pelo fato de haver conseguido
chegar à Presidência da República, governo de
Estado ou prefeituras. Estabelecidas regras na
Constituição e nas leis que impeçam a má utiliza
ção dos recursos públicos ou seu desvio para
campanhas eleitorais, o que se deve fazer é criar
condições para que as lideranças legítimas pos
sam ser exercidas sem embaraços de qualquer
natureza

O ilustre Senador está criando a figura do Sena
dor, Deputado e Vereador natos, aos quais dá
todas as prerrogativas dos que tenham conquís-

tado essas posições pela via eleitoral, mesmo ne
gando-Ihes o voto nas deliberações das Casas
Legislativasàs quais chegariam por processo tão
esdrúxulo.

Pela rejeíção da Emenda:
4Soo02-4 João Lobo
Pretende o autor que se atribua mandato de

seis anos aos prefeitos e vereadores a serem elei
tos em 1988, enquanto que governadores e depu
tados estaduais continuariam com seus manda
tos de quatro anos.

Teríamos, então, eleições coincidentes, inclu
sive a dos prefeitos das Capitais. Ora, o Substi
tutivo orienta-se pela tese das eleições coínciden
tes, e, para alcançá-Ias, propõe que os prefeitos
a serem eleitos em 1988 tenham mandato de
dois anos, facultada a reeleição.

Pela rejeição da Emenda:
4S0007-5 Fernando Gomes
Ao dispor sobre Sistema Eleitoral, o legislador

há de versar os temas dos cargos eletivos a nível
municipal, estadual e federal e dos respectivos
mandatos.

Pela rejeição da Emenda:
4S0124-1 Nilson Gibson
O ilustre Constituinte pretende alterar o calen

dário eleitoral, prorrogando os mandatos de uns
e encurtando os de outros. Quer, ainda, estender
a reelegibilidade aos atuais prefeitos.

O Substitutivo propõe calendário coerente com
os princípios que o orientam e só admite, excep
cionalmente, a reelegibilidade de prefeitos, que
teriam mandatos de apenas dois anos.

Pela rejeição da Emenda:
480202-7 Carlos Cardinal
A Emenda dá nova redação para o art. 9°, per

mitindo exatamente o que ali se proibe. Discor
damos frontalmente das razões do nobre Autor
da propositura, consoante se depreende da pró
pria diferença entre os textos. Entendemos que
permitir a um governador ou prefeito assumir ou
tro cargo ou função na administração direta ou
indireta, implica em frustrar os eleitores que o
conduziram à direção de seus Estados ou Municí
pios, além de, eventualmente, criar soluções de
continuidade na gestão da coisa pública.

Parecer contrário da Emenda:
480410-1 Carlos Benevides
AsEmendas de autoria dos Constituintes Paulo

Delgado e José Genoino uma, e Pompeu de Sou
sa a outra, visaram a suprimir o inciso IV, do art.
4°, sob a alegação de ser subjetivo o julgamento
dele defluente. Não concordamos com a propo
sição, por acharmos que há muitas maneiras ob
jetivas de apurar a moralidade de um adminis
trador, que são de tal monta que nos eximimos
de enumerar, por fastidioso.

Parecer contrário às Emendas:
4S0101-2 Paulo Delgado
4S0518-2 Pompeu de Sousa
A ilustre Constituinte Lídice da Mata deseja re

formular o art. 4°, seus incisos e parágrafos reme
tendo toda a matéria à lei complementar.

Achamos bastante judiciosos os argumentos
aduzidos pela Autora, porém entendemos que faz
parte da tradição constitucional brasileira traçar
alguns limites para a legislação que deve cogitar
de inelegibilidade. Por este motivo, somos pela
rejeição da Emenda.

Pela rejeição da Emenda:
4S0323-6 Lídice da Mata.
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As Emendas noS 84-9, 102-1, 185-3,554-3, de
autoria dos nobres Constituintes Paulo Ramos,
Paulo Delgado e José Genoíno, Antero de Barros
e Francisco Rossi, preconizam a supressão do
§ 1° do art. 4°por pregarem que o preceito encerra
restrição inaceitável aos militares. Queremos res
saltar que a exigência contida naquele preceito
é feita em favor da instituição e não do militar.
Ela assegura a manutenção, por mais tempo, de
quadros profissionais nas Forças Armadas, im
prescindíveis à segurança da Pátria.

Pela rejeição das Emendas:
4S0084-5 Paulo Ramos
4S0102-1 Paulo Delgado/José Genoíno
4S0185-3 Antero de Barros
4S0554-9 Francisco Rossi
Postula o nobre Deputado Nelson Jobim acres

centar parágrafo ao art. 4° proibindo a reeleição
para cargos do Poder Executivo. De um modo
geral, somos favoráveis à tese da melegibilidade
para os cargos do Executivo. Achamos, no entan
to, mais interessante deixar o assunto à disciplina
de lei complementar, por isso, não aceitamos a
Emenda.

Pela rejeição da Emenda.
4S0351-1 Nelson Jobim
O ilustre Constituinte Israel Pinheiro deseja alte

rar o § 2° do art. 4°, buscando aumentar a exigên
cia do domicílio eleitoral de seis meses para três
anos. No anteprojeto do nobre Deputado Fran
cisco Rossi o prazo pedido era de doze meses.
Por julgá-lo exagerado, reduzimo-lo para seis me
ses. Não podemos, portanto, por uma questão
até de coerência, acolher a dilação pedida na
Emenda, em que pesem aos lúcidos argumentos
trazidos à baila por seu Autor.

Parecer contrário à Emenda abaixo:
4S0262-1 Israel Pinheiro.
Esclareço que a nossa opção foi pela fixação

de um prazo mínimo, dando liberdade à legislação
que em face das circunstâncias políticas do mo
mento em que for estabelecida, possa aumentar
esse prazo.

Propõe o Autor a supressão do art 10 e de
seu parágrafo único, a pretexto de extinguir o Se
nado Federal. A Emenda em tela, em suas linhas
gerais, foi amplamente analisada quando emiti
mos parecer sobre outras que visavam a diminuir
os mandatos dos Senadores. Esta ainda é mais
radical, quer suprimir o Senado. No parecer dado
à Emenda rr 41-2, tivemos ocasião de estudar,
primeiramente, as vantagens da adoção do siste
ma bicameral adotado, inclusive, na maioria dos
países, conforme estudo ali publicado.

Parecer contrário, pelas mesmas razões.
4S0106-3 Paulo Delgado/José Genoíno.
Com as Emendas noS 146-2, 168-3, 314-7 e

494-1, pretendem os ilustres Constituintes Vilson
Souza, Ruben Figueiró, Lídice da Mata e Dého
Braz, com pequenas diferenças entre umas e ou
tras, diminuir os mandatos dos Senadores. Sobre
a matéria tivemos ocasião de emitir longo parecer
à emenda n° 41-2, do Deputado Paulo Delgado,
pelas mesma razões amplamente expostas na
quela oportunidade. Somos pela rejeição das
Emendas.

Parecer contrário.
4S0146-2 Vilson Souza.
4S0168-3 Ruben Figueiró.
4S0314-7 Lídice da Mata.
4S0494-1 Délio Braz.

A Constituinte Lídice da Mata propõe nova reda
ção para o art. 19 do Substitutivo, alegando que
a formulação em questão foi aprovada na Comis
são de Organização do Estado. Em que pesem
aos altos méritos daquela douta Comissão, não
acolhemos a sugestão, por julgar que a adaptação
ali proposta pode não ser viável,tais as alterações
que possam vir a ocorrer. Achamos, assim, mais
prudente manter o art. 19 como está.

Pela rejeição da Emenda.
4S0290-6 Lídice da Mata.
Propugna o Constituinte MauríCIO Nasser a in

clusão de dois parágrafos no art. 9° do Subtitutivo,
impondo vedações àqueles que hajam participa
do da administração de empresas estrangeiras
de exercer cargos da administração pública direta
ou indireta por um período mínimo de 5 anos.
A medida nos parece merecedora de acatamento,
porém não no texto constitucional. Deve ser obje
to de lei ordinária, no momento oportuno.

Parecer contrário, por impertinente.
4S0162-4 Maurício Nasser.
Através das Emendas noS 284 e 410-1, preten

dem seus ilustres Autores alterar o art. 9° do Subs
titutivo. Entendemos, entretanto, que a redação
adotada para aquele preceito é mais eficaz e
abrangente que as constantes das mencionadas
propostas.

Pela rejeição das Emendas:
4S0284-1 Cid Sabóia de Carvalho.
4S0410-1 Carlos Benevides.
Propõe o Autor mandato de quatro anos para

Presidente da República, governador de Estado
ou Território e de prefeito municipal, permitida
a reeleição.

Somos pelo mandato de cinco anos para Presr
dente da República, e contrários à reeleição, exce
to no caso dos prefeitos eleitos para mandato
de dois anos em 1988.

Pela rejeição da Emenda:
4S0042-3 Felipe Mendes
Pretende o Autor modificar o § 4° do art. 5°

do Substitutivo.
O citado artigo não tem parágrafos.
Pela rejeição.
4S0205-1 Carlos Cardinal.
Os nobres Constituintes reproduzem as mes

mas emendas na fase de exame dos anteprojetos
das Subcomissões. Estas reberam de nossa parte
pareceres contrários. Como os nobres Constituin
tes não aduziram nenhum elemento novo de con
vencimento, não temos por que modificar nosso
entendimento anterior, expresso no Parecer já
apresentado e objeto de consideração no Subs
titutivo.

Pela rejeição das Emendas:
4S0009-1 Alfredo Campos.
4S0008-3 Alfredo Campos.
4S0003-2 Victor Fontana.
4S0074-1 José Maurício.
4S0073-3 José Maurício.
4S0070-9 Walmor de Luca.
4S0069-5 Hélio Costa.
4S0013-0 João Natal.
4S0252-3 Brandão Monteiro.
4S0224-8 Ibsen Pinheiro.
4S0152-7 Vilson Souza.
4S0074-1 José Maurício.
4S0073-3 José Mauricio.
4S0435-6 Nelson Wedekín.
4S0 166-7 Maurício Nasser.

4S0167-5 Maurício Nasser.
4S0165-9 Maurício Nasser.
4S0164-1 Maurício Nasser.
4S0461-5 Domingos Leonelh
4S0195-1 Fernando Henrique Cardoso.
4S0252-4 Brandão Monteiro.
4S0293-1 Lídice da Mata.
4S0148-9 Vilson Souza.
4S0254-0 Brandão Monteiro
4S0144-6 Vilson Souza.
4S0163-2 Maurício Nasser.
4S0172-1 Roberto Torres.
4S0 174-8 Cristina Tavares.
4S0313-9 Lídice da Mata.
4S0312-1 Lídice da Mata.
4S0273-6 Siqueira Campos.
4S0214-1 Antônio Bntto.
4S0173-0 Roberto Torres.
4S0153-5 Vilson Souza.
4S0151-9 Vilson Souza.
4S0150-1 Vilson Souza.
4S0523-9 Marluce Pinto e Ottomar Pinto.
4S0466-6 Mário Maia.
4S0453-4 Jorge Hage.

O ilustre Autor pretende estender a reelegibi
Iidade a outros cargos do Poder Executivo. O
Substitutivo, refletindo pensamento majoritário,
aferido ainda na Subcomissão, só admite essa
possibilidade, excepcionalmente, para Prefeitos,
que, caso contrário, teriam um mandato de ape
nas dOIS anos.

Pela rejeição da Emenda:
4S0040-7 Francisco Amaral.
O texto da Emenda pretendida pelo ilustre

Constitumte contém a justificação desacompa
nhada da indicação do preceito a alterar.

Prejudicada a Emenda:
4S0364-3 José Richa.
A Emenda objetiva suprimir, no final do § 3°

do art. 2°, a expressão: Ué da ler'.
Quase todo preceito constitucional carece de

regulamentação, o 'que é sempre feito por lei.
Não será razoável eliminarmos essa possibílídade,
o que tornaria a Carta Magna uma verdadeira
colcha-de retalhos, pela necessidade de emen
dá-Ia, adaptando-a às flutuações sempre ocor
rentes na vida moderna.

Pela rejeição da Emenda:
4S0036-9 Jamil Haddad.
Pretendem os Autores suprimir o art. 15 do

Substitutivo, que prevê o término dos mandatos
dos Prefeitos eleitos em 1986 e 1988 no dia I'
de janeiro de 1991, e faculta dos Prefeitos eleitos
em 1988 a reeleição.

O drsposítivo trata de dois assuntos.
Os Prefeitos eleitos em 1986 são de municípios

novos criados nos Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. Não é justo que seus mandatos
sejam apenas de dois anos.

Os mandatos dos Prefeitos eleitos em 15 de
novembro de 1982 e 1985 terminarão em 19 de
janeiro de 1989, não havendo, portanto, prorro
gação de mandatos.

Embora contrários á reeleição, abrimos uma
exceção para os Prefeitos eleitos em 1988, tendo
em vista a curta duração de seus mandatos.

É de ser mantida a redação do art. 15 do Subs
titutivo.

Pela rejeição das Emendas:
4S0191-8 Fernando Henrique Cardoso
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4S0200-1 MiroTeixeira
4S0234-5 ÁlvaroValle
4S0246-9 Airton Cordeiro
4S0318-0 Lídice da Mata
4S0428-3 Jutahy Magalhães.
Pretendem os Autores a supressão do art. 5'

do Substitutivo, que permite o registro de candi
dato a dois cargos eletivos, na mesma circuns
crição, sendo um executivo e outro legislativo.

O Relator adotou a idéia aprovada na Subco
missão, dando-lhe nova redação.

As razões que o motivaram estão no parecer
ao Anteprojeto da referida Subcomissão.

Mantemos o ponto de vista
Pela rejeição das Emendas:
4S0055-5 Ruy Nedel
4S0133-1 Nilson Gibson
4S0149-7 VilsonSouza
4S0187-0 Antero de Barros
4S0204-3 Carlos Cardinal
4S0213-2 Antônio Britto
4S0253-1 Brandão Monteiro
4S0301-5 Lídice da Mata
4S0359-7 Nelson Jobim
4S0429-1 Jutahy Magalhães

Propõe o Autor mandato de quatro anos para
Presidente da República, Governador e Prefeito,
permitida a reeleição.

Também propõe eleição de três Senadores pa
ra cada Território.

Somos contrário ao mandato de quatro anos
para Presidente da República, e á reeleição.

No que tange aos Senadores dos Territórios,
a matéria não é da competência desta Comissão.

Pela rejeição da Emenda:
450484-4 Mário Maia.
Propõem os Autores mandato de quatro anos

para os futuros Presidentes, Governadores e Pre
feitos, com direito à reeleição, e eleições em 15
de novembro de 1988, para eleger ou reeleger
o Presidente da República, Governadores de no
vos Estados, do Distrito Federal, dos 'Territórios
Autônomos, Prefeitos e membros dos diversos
níveisdo Poder Legislativo, cujos mandatos termi
narão comcidentemente, com os dos atuais de
tentores de mandatos populares eleitos nos plei
tos de 15 de novembro de 1986.

Somos contrário a mandato de quatro anos
para o futuro Presidente da República e à reelei
ção, pelas razões expendidas noutros pareceres.

Quanto às eleições de 15 de novembro de
1988, entendemos que somente devem concor
rer Prefeitos, Vice-Prefeitose Vereadores.

Pela rejeição da Emenda:
4S0524-7 Ottomar Pmto e Marluce Pinto.
Pretende o Autor suprimir o § 3' do art. 5':

a expressão "e do Vice-Presidente" do § 4' do
art. 5'.; e o termo "Vice-Govemadores", do art,
16.

O art. 5' do Substitutivo não tem parágrafos,
e o art. 16' não tem o termo "Vice-Governadores".

Pela rejeição da Emenda:
4S0431-3 Jutahy Magalhães.
Pretende o Autor convocar eleições gerais no

prazo não superior a 180 dias, a contar da data
da promulgação da Constituição.

Nossa posição sempre foi contrária à convo
cação de eleições gerais, após a promulgação
da Constituição, e a consequente redução de
mandatos.

Pela rejeição da Emenda:
4S0270-1 Stélio Dias.
O nobre Constituinte César Maia empenha-se

em que se adite ao § 2', do art. 6', preceito que
discipline a forma de suprir a desistência de um
dos candidatos mais votados em I" tumo.

A preocupação é procedente, razão por que
acolho a proposta, na forma da seguinte sube
menda:

"O § 3' do art 6', passa a ter a seguinte
redação, renumerados os demais:

"§ 3' Ocorrendo desistência entre os
dois candidatos mais votados, sua substitui
ção caberá ao terceiro mais votado, e assim
sucessivamente."

Trata-se do processo da eleição em segundo
turno

Pela aprovação, com a sub emenda:
4SOO45-8César Maia.
Pretendem os Autores alterar o art. 8', e suprimir

seu parágrafo único, para eliminar da parte final
do referido artigo a expressão "quando se tratar
de municípios de mais de cem mil eleitores; des
vincular a eleição do Prefeito e Vice-Prefeito e
fixar a data da eleição do Prefeito em 15 de no
vembro.

Entendemos que os municípios com menos
de cem mil eleitores devem ser excluídos do quo
rum da maioria absoluta. Justificamos essa distin
ção, observando que para os municípios menores
a repetição de eleições, trinta dias depois, repre
senta gastos e pesados encargos para as lideran
ças políticas.

Quanto à eleição desvmculada de Prefeito e
Vice, e á data da mesma, firmamos nosso ponto
de vista pela vinculação e pela realização das elei
ções até noventa dias antes do termo do mandato
de seu antecessor.

Pela rejeição das Emendas:
4S0004-1 Victor Fontana
4S0 105-5 José Genoíno
4S0324-4 Lídice da Mata
4S0337-6 Horácio Ferraz
4S0442-9 João Paulo
4S0457-7 Jorge Hage
4S0493-3 Délio Braz
Pretendem os Autores das Emendas n" 477

e 496 o término dos mandatos dos atuais Prefeí
tos, Vice-Prefeitose Vereadores, respectivamente,
em 19 de janeiro de 1991 e 15 de fevereiro do
mesmo ano.

A de rr 98 prevê o término de 1990. A de
n' 566, em 31 de dezembro de 1988, e a de
n' 112, em I' de janeiro de 1989. A de 228 pre
tende suprimir os arts. 15, 16 e 17.

Já nos manifestamos contra a prorrogação e
a íncoíncldência dos mandatos e posse dos elei
tos.

Somos pela manutenção dos arts 15, 16 e
17.

Pela rejeição das Emendas'
4S0098-9 Francisco Amaral
4S0112-8 José Genoino
4S0228-1 MyrianPortella
4S0477-1 Amaldo Prieto
4S0496-8 Délio Braz
480566-2 Francisco Rossi
4S0215-9 Antônio Britto
4S0491-7 Délio Braz
4S0555-7 Francisco Rossi

4S0157-8 Floriceno Paixão
4S0044-0 César Maia
480128-4 Nilson Gibson
4S0326-1 Lídice da Mata
4S0338-4 Horácio Ferraz
4S0456-9 Jorge Hage
4S0325-2 Lídice da Mata
4S0459-3 Jorge Hage
480556-5 Francisco Rossi
4S0356-2 Nelson Jobim
480320-1 Lídice da Mata
4S0251-5 Brandão Monteiro
4S0 103-9 José Genoino
4SOO85-7Paulo Ramos
4S0212-4 Antônio Brito
450243-4 Flavio Palmier da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr.
Presidente, levanto aqui um protesto.

Já estamos com meia hora aqui ouvindo este
relatório e verificamos que grande parte dos Cons
tituintes, dos Senadores e Deputados, não têm
a cópia do documento. Verifica-se, por outro lado,
que alguns Constituintes estão acompanhando
atentamente a leitura do relator. Temos, como
V. Ex' é testemunha, acompanhado com muita
freqüência o trabalho desta Comissão. FIZemos
inúmeras emendas. Tenho interesse, como os de
mais Constituintes também têm, de acompanhar
o andamento, se aprovadas ou rejeitadas pelo
relator, e estamos impedidos de acompanhar o
trabalho. Ficamos meio perdidos, porque o rela
tor, apesar de ter uma boa dicção e usar o micro
fone, está lendo, de certa forma, atabalhoadamen
te o seu Relatório e dificilmente os Constituintes
têm condições de acompanhar.

Viemos para esta reunião, Sr. Presidente, para
defender os interesses que apresentamos e plei
teamos na Comissão. Estamos impedidos de
acompanhar esse andamento. Não sabemos a
página que está sendo lida, não sabemos qual
a emenda que está sendo rejeitada,qual a emenda
que está sendo aprovada, fazendo com que fique
um pouco custoso, por mais interesse que tenha
o Constituinte, acompanhar o trabalho.

De forma que peço a V. Ex',que tem presidido
com tanto bnlho esta Comissão, e todos nós,
Membros da Comissão, estamos acompanhando
a maneira lhana, a maneira correta com que V.
Ex' tem presidido todos estes trabalhos, se for
o caso, podemos suspender os trabalhos, até que
chegue o Relatórioà mesa de cada um dos Cons
tituintes, para que possam acompanhá-lo.

Com toda honestidade, tenho muito respeito
pelo nosso Relator Prisco VIana, mas não tenho
como acompanhar o Relatório de S. Ex' Por mais
fertilidade,por mais inteligência, não tenho condi
ções de acompanhar o seu Relatório.

Assim, peço a V. Ex',Sr. Presidente, uma provi
dência, porque creio que, como eu, alguns outros
Constituintes estão na mesma dificuldade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Ouço o protesto de V. Ex', V. Ex' tem razão e
não a tem ao mesmo tempo. Tem razão, na me
dida em que não dispõe do documento; não a
tem, na medida em que, ao iniciarmos os nossos
trabalhos, consultei o Plenário se poderiamos co
meçar a leitura do Parecer. E houve assentimento
completo dos que aqui estavam presentes, razão
pela qual iniciamos os trabalhos. Além do mais,
o Constituinte Prisco Viana está lendo cada uma
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das emendas, explicando o que o proponente da
emenda deseja e qual foio seu parecer. O acom
panhamento, mesmo que não estivesse acompa
nhado, por seu turno, do papel, seria possível.

Eu pediria a V. Ex" aceitasse esta informação,
porque já estão chegando em nossas mãos, pela
informação recebida, o Relatório e o Substitutivo,
e aí, sim, é fundamental o Substitutivo, que o
Prodasen, num esforço enorme, estã produzindo
agora. Já os nossos Companheiros de Secretaria
se dirigiram para lá, para receberem os docu
mentos. Acho que em poucos minutos V.Ex' os
terá, mas entendo perfeitamente a dificuldade de
V. Ex"

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, agradeço, sinceramente, ao nobre Consti
tuinte José Freire a sua intervenção, porque valeu
para o Relatorum fôlego,um espaço para respirar.
Certamente quando S. Ex"disse que a leitura está
sendo feita atabalhoadamente, queria dizer que
está sendo feita apressadamente. Vou, portanto,
buscar dar um ritmo mais compatível com a ne
cessidade de ouvir e entender o que está sendo
aqui anunciado.

Devo dizer ao nobre Constituinte José Freire,
assim como aos demais Constituintes, que as
emendas estão impressas nos avulsos que foram
distribuídos. A simples menção do número da
emenda permite a sua localização no avulso já
impresso e distribuído anteriormente.

oSR.PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - So
licitoao Relatorum momento, para dar uma expli
cação ao Plenário.

Recebemos mais um conjunto de 13 relatórios
com o substitutivo. Vou-me permitir oferecer um
deles ao Constituinte José Freire.

Gostaria de ressaltar que o Prodasen está fazen
do um grande esforço e está produzindo de 12
em 12, de 13 em 13, as coleções do Parecer
e do Relatório e, conseqüentemente, do Substi
tutivo. Os doze primeiros já tinham sido distri
buídos quando o Constituinte José Freire ainda
não se encontrava aqui. Agora recebi mais 13
e vou mandar distribuí-los na ordem da frente
para trás dos assentos. Mas um deles gostaria
de entregar ao Constituinte José Freire, que fOI
quem levantou a questão. Pergunto se há objeção.
(Pausa.)

Não havendo objeção, podemos distribuí-los.
Infelizmente, não temos numeração nas pági

nas, de maneira que é preciso verificar onde o
Relator está lendo a matéria. Se houvesse nume
ração, já poderia dizer exatamente que estamos
na página tal, mas não há numeração pelo traba
lho que está sendo realizado na Gráfica e no Pro
dasen.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Continuo,
Sr. Presidente.

Empenham-se os Autores das Emendas de rr's
4S0491-7, 4S0555-7, 4S0157-8, 4S0044-0,
4S0128-4, 4S0326-1, 4S0338-4, 4S0456-9,
4S0325-2, 4S0459-3, 4S0556-5, 4S0356-2,
4S0320-1, 4S0451-5, 4S0212-4, 4S0103-9,
4S0085-7, 4S0243-4, respectivamente, Consti
tuintes DélioBraz,Francisco Rossi, Floriceno Pai
xão, César Maia, Nilson Gibson, Lídice da Mata,
HorácioFerraz, Jorge Hage, Francisco Rossi, Nel
son Jobim, LídiceMata, Brandão Monteiro,Antô
nio Britto, Paulo Delgado, José Jenoíno, Paulo

Ramos e Flávio Palmier da Veiga,por nova reda
ção ao art. 6°, para compatibilizar o calendário
eleitoral;ou pela alteração do § 1c do art. 6°,para
excluir os votos nulos, para substituir "maioria
absoluta" por "maioria simples"; para exclusão
dos votos em branco no cálculo da maioria abso
luta; para substituir "maioria absoluta de votos"
por "principio majoritário; ou pela alteração do
§ 2° do art. 6° para substituir "45 dias" por "30
dias"; ou pela supressão do § 3°do art. 6°e modifi
cação do caput deste artigo e permitir, desta for
ma, candidaturas a Vice-Presidente, desvincula
das da candidatura a Presidente, ou pela supres
são do § 3°, para extinquir a figura do Vice-Pre
sidente, ou para imprimir nova redação a este
parágrafo, a fim de reduzir de cinco para quatro
anos o mandato do Presidente e do Vice; ou pela
supressão do citado parágrafo, por não ser a ma
téria da competência desta Comissão ou, final
mente, incluindo mais um parágrafo ao artigo,
para dispor sobre nova eleição para Presidente
da República, caso o candidato eleito não assuma
o cargo, no prazo de 6 meses. Atemo-nos ao
texto do art. 6° e seus parágrafos, rejeitando todas
as emendas, salvo a de n° 4S0243-4, que acolhe
mos pelas razões que seguem:

a) o calendário proposto pelo Substitutivo é
o que melhor se ajusta ao princípio nele adotado
da "coincidência" das eleições, salvo a do Presi
dente da República;

b) o princípio da rnaroría absoluta reflete com
mais nitidez a vontade nacional;

c) o princípio da eleição em dois turnos dá
continuidade a uma aspiração já consagrada na
Constituição vigente;

d) o voto em branco, de certa forma, é a mani
festação da vontade de se abster, enquanto o voto
nulo é o voto inconsequente e sem vontade;

e) o entendimento de que a figura do substi
tutivo legal, em caso de vacância do cargo titular,
é fator de permanência das instituições;

f) a preferência pelo mandato de 5 anos, como
o mais apropriado a uma gestão profícua pelo
Presidente e Vice;

g) o entendimento de que a vinculação das
candidaturas de Presidente e Viceevitam a reitera
ção de crises e conflitos,já ocorridos no passado;

h) a prehmínarda incompetência desta Comis
são para definirmandatos eletivosjá foilevantada
e rejeitada por larga maioria;

i) a experiência registrada em epísódro recente
da História da República recomenda que se pre
veja a realização de nova eleição para Presidente
da República, na hipótese levantada pela Emenda
do Constituinte Flávio Palmier da Veiga.

Ante o exposto, somos pela rejeição das Emen
das supracitadas, salvo a de n° 4S0243-4, que
aprovamos.

Pela rejeição das Emendas:
4S0491-7 Délio Braz
4S0555-7 Francisco Rossi
4S0157-8 Floriceno Paixão
4S0044-0 César Maia
4S0 128-4 Nilson Gibson
4S0326-1 Lídice da Mata
4S0338-4 Horácio Ferraz
4S0456-9 Jorge Hage
4S0325-2 Lídice da Mata
4S0459-3 Jorge Hage
4S0556-5 Francisco Rossi
4S0356-2 Nelson Jobim

4S0320-1 Lídice da Mata
4S0251-5 Brandão Monteiro
4S0212-4 Antônio Britto
4S0103-9 Paulo Delgad04SJosé Genoíno
4S0085-7 Paulo Ramos.
Pela aprovação da Emenda:
S0243-4 Flávio Palmier da Veiga.

Cuida a Emenda de restabelecer dispositivodo
Anteprojeto relativoa processo eletrônico de vota
ção e apuração

Em que pesem aos argumentos do Autor, não
se trata de matéria que deva ser inserida na Cons
tituição.

Pela rejeição da Emenda:
4S0568-9 Francisco Rossi.
Cuida as Emendas de reeleição.
Já manifestamos nossa posição contrária à ree

leição, com exceção da que facultamos aos prefei
tos eleitos em 1988, por terem mandatos redu
zidos a dois anos. Pela rejeição das Emendas:

4S0132-2 Nilson Gibson
4S04OO-3 Gerson Marcondes.
Pretende o Autor reduzir o mandato do atual

Presidente da República e estabelecer casos de
melegibilidade.

O Substitutivo prevê mandato de cinco anos
para o atual Presidente da República.

Os casos de inelegibilIdadedevem ser estabe-
lecidos em lei complementar.

Pela rejeição, Emenda:
4S0544-1 Nelton Fnedrich.
Pretende o Autor mandato de cinco anos para

Presidente, Vice-Presidente, Senadores e Depu
tados Federais nas eleições de 1° de junho de
1988. Com a posse dos eleitos em 1o de agosto
do mesmo ano, serão extintosos mandatos atuais
dos ocupantes dos cargos acima citados.

Já manifestamos, em pareceres a diversas
emendas, nossa opinião contrária ao pretendido.

Pela rejeição da Emenda:
4S0245-1 Airton Cordeiro.
Pretende o Autor estabelecer mandato de cinco

anos para prefeito. A medida proposta leva à in
coíncrdência de mandatos.

Somos pela coincidência de mandatos e pelo
mandato de quatro anos para prefeito, vice-pre
feito e vereador, alcançada a coincidência em
1990.

Pela rejeição da Emenda:
4S0 121-7 Nilson Gibson.
Trata a Emenda do abuso do poder econômico

nas eleições
A matéria dever ser disciplinada em lei. No

Substitutivo,no elenco de princípios sobre a ques
tão, consagramos a condenação à influência do
poder econôrmco nas eleições Adisciplina,entre
tanto, deve ser objeto de lei ordinária.

Pela rejeição da Emenda:
4S0070-9 Walmor de Luca.
Pretendem os Autores suprimir e alterar o art.

17 do Substitutivo, para que o término dos mano
datos dos govemadores eleitos em 1986 seja no
dia 1c de janeiro ou 1c de março de 1991.

Somos pela manutenção da redação do refe
rido dispositivo que fíxa a data de 15 de março
de 1991 para o término dos mandatos dos atuais
govemadores. Aceitar a proposta seria reduzir de
dois meses e meio o mandato dos atuais gover
nadores.

Pela rejeição das Emendas:
4S0117-9 Júlio Campos
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4S0491-9 Délio Braz
4S0565-4 Francisco Rossi.
Pretend~ o Autor vedar, no período eleitoral,

a veiculação oficial.
A maténa deve ser disciplinada na legislação

ordinária específica.
Pela rejeição da Emenda:
4S0407-1 Itamar Franco.
Pretende o Autor incluir no art 5° do Substi

tutivo matéria que não é pertinente ao sistema
eleitoral

Pela írnpertmência da Emenda
4S0139-0 Cunha Bueno.

, Trata a Emenda do uso de cadeia nacional
de rádio e televisão pelo Presidente da República,
Ministros de Estado e outras autoridades, para
fazer pronunciamentos à Nação.

A matéria deve ser dlscíphnada em lei espe
cífica Pela rejeição da Emenda:

4S0444-5 João Paulo.
Pretende o Autor conferir a governadores e pre

feitos o direito de exercer mandatos legislativos.
Não concordamos com a justificação, quando

diz que "a Emenda estimulará a prática demo
crática."

Pelo contrário, entendemos que comprime o
quadro de participação.

Pela rejeição da Emenda:
480235-3 Álvaro Valle.
Pretende o Autor incluir no § 2° do art. 2° do

Substitutivo um dispositivo para reconhecer às
nações indígenas o direito ao uso exclusivo das
suas próprias línguas e dialetos.

O art. 2° do Substitutivo trata de matéria eleito
ral. O pretendido pelo Autor não pode ser incluído
no citado dispositivo do Capítulo do Sistema Elei
toral.

Pela impertinência da Emenda:
4S0507-7 Uldurico Pinto.
Pretende o Autor estabelecer que as eleições

para prefeito e vereador sejam realizadas simulta
neamente, em todo o País, e a posse dos eleitos
no dia 1° de janeiro do ano subseqüente,

Concordamos com a tese da simultaneidade
das eleições de prefeito e vereador. Mas a regra
não deve ser inserida na Constituição, porque há
casos excepcionais, como o de prefeitos de muni
cípios novos, que, eleitos antes do término do
mandato dos demais prefeitos, necessitam de um
período maior para realizar seu programa admi
nistrativo.

Pela rejeição da Emenda:
4S0533-6 Jairo Cameiro
Cuida a Emenda da contagem em dobro, para

efeito de aposentadoria, de mandato exercido gra
tuitamente por vereador.

A matéria deve ser disciplinada na legislação
ordinária.

Pela rejeição da Emenda.
4S0071-7 Walmor de Luca.
Pretende o Autor proibir a prorrogação dos

mandatos. Embora concordando com os argu
mentos da justificação, entendemos que a regra
não deve ser inserida na Constituição, pois a ela
cabe fixar a duração desses mandatos. Nem per
mitir nem proibir prorrogação.

Pela rejeição da Emenda:
4S0406-2 Itamar Franco:
Propõe o Autor que os prefeitos, vice-prefeitos

e vereadores eleitos em 15 de novembro de 1988

terão mandato de dois anos, permitida a reeleição
para a legislatura subseqüente.

A pretensão do Autor já está atendida no art.
15 do Substitutivo.

Prejudicada a Emenda:
4S0402-0 Francisco Amaral.
Cuida a Emenda de eleições para govemador

e vice-govemador do Distrito Federal
A matéria não é da competência desta Comis-

são.

Pela impertinência da Emenda:
4S0411-9 Adylson Motta.
Propõe o Autor que a data das eleições seja

o segundo domingo do mês de novembro, e no
mês de dezembro, em caso de segundo tumo.

E a posse dos eleitos, no primeiro dia do ano
subseqüente ao da eleição.

O Substitutivo prevê datas diferentes, que são
mais adequadas. Pela rejeição da Emenda:

4S0569-7 Francisco Rossi.
Propõe o Autor que os mandatos dos Sena

dores eleitos em 1982, dos govemadores, Depu
tados Federais e Estaduais eleitos em 1986 termi
nem em 31 de dezembro de 1990.

O Substitutivo prevê datas diferentes, que acre-
ditamos serem mais adequadas.

Pela rejeição da Emenda:
4S0563-8 Francisco Rossi.
Propõe o Autor o voto facultativo; mandato de

seis anos para Deputados, Senadores e Verea
dores, e de quatro anos para Presidente da Repú
blica, governadores e prefeitos; e a melegibilidade
dos mesmos por igual período.

Somos contrários ao pretendido pelas razões
expostas em pareceres a diversas Emendas sobre
a matéria.

Pela rejeição da Emenda:
4S0476-3 Domingos Juvenil.
Pretende o Autor acrescentar nas Disposições

Transitórias um dispositivo para determinar que
os mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos, prefet
tos eleitos em 1982, e dos prefeitos eleitos em
1985, terminarão a 31 de dezembro de 1988.

O art. 16 do Substitutivo prevê o término dos
mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos e verea
dores eleitos em 15 de novembro de 1982 no
dia 1° de janeiro de 1989.

Concordamos com a proposta, na forma da
Subemenda, que ora apresentamos.

Subemenda à Emenda n° 43-1:

"lmpnma-se ao art. 16 do Substitutivo a
segumte redação:

Art. 16. Os mandatos dos atuais prefei
tos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em 15
de novembro de 1982, e dos prefeitos e vice
prefeitos das capitais eleitos em 15 de no
vembro de 1985, terminarão no dia 1° de
janeiro de 1989, com a posse dos eleitos."

Pela aprovação da Emenda:
4S0043-1 César Maia.
Propõe os autores mandato de quatro anos pa

ra os titulares de cargos eletivos executivos, perrru
tida a reeleição.

Mantemos nossa posição pelo mandato de cin
co anos do Presidente da República.

Somos contrários à reeleição, entendendo que
só deve ser permitida em caráter excepcional.

Pela rejeição da Emenda:
4S0524-7 Ottomar Pinto e Marluce Pinto

Pretende o Autor vedar ao governador e ao
prefeito a autorização para aumento de despesas
ou contratação de obras após a realização das
eleições.

A matéria deve ser disciplinada em lei.
Pela rejeição da Emenda:
4S0474-7 Hélio Manhães.
Propõe a Emenda suprimir a palavra "alistá

veis" do § 1o do art. 4°.
A propositura não foi justificada e não conse

gUimos alcançar seu real propósito. Para que um
cidadão possa ser elegível precisa, necessaria
mente, alistar-se. Só é eleito quem pode eleger.
Só elege quem está alistado.

Parecer contrário da Emenda:
4S0443-7 João Paulo
Pretendem os ilustres Autores que os analfa

betos sejam obrigados a se alistar. Nossa opinião
é contrária, porque, ao excluí-los daquela obriga
ção, levamos em conta sua condrção social, eco
nômica e cultural. Entendemos que o preceito
que se deseja modificar é altamente democrático
ao ensejar ao analfabeto a opção de alistar-se
ou não. Compeli-lo não nos parece aconselhável,
tendo em Vistaas circunstâncias aludidas.

Parecer contrário à Emenda:
4S0100-4 Paulo Delgado e José Genoíno
4S0419-4 Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, pela ordem, com aquiescência do
Relator, pleiteio de V. Ex', consultado o Plenário,
sobre a possibilidade da supressão do restante
da lettura do Parecer do Relator sobre as emendas.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
Relatório está sendo feito e a leitura de cada emen
da, naturalmente com o sacrifício pessoal do Rela
tor, para darmos tempo que todos cheguemos
ao final de um momento do trabalho que é im
prescindível, cada um ter em sua mão o Substi
tutivo Ainda que, como salientou ainda há pouco,
o Constituinte José Freire, haja certa dificuldade;
compreensível, no acompanhamento do Relató-,
rio, o pior seria não termos um Substitutivo para
cada um dos Srs. Constituintes, porque, a partir
do Substitutivo conhecido, é que se vai fazer a
abertura de prazo para a apresentação dos desta
ques.

De maneira que eu já tomei uma providência,
de pedir cópras xerografadas do Substitutivo, por
que só temos 25 exemplares aqui, no momento,
no Plenário. São dois aqui à mesa e 23 que devem
estar com os Srs. Constituintes.

Submeto ao Plenário a proposta do Constituinte
Robson Marinho.

Os que estiverem de acordo que o Relator seja
poupado do restante da leitura do Relatório, que
é realmente um trabalho penoso, ...

O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Sr.
Presidente, tenho a impressão, em que pese ao
sacrifício do Relator, seria interessante ouvirmos,
a não ser que ainda não tenha ultrapassado a
metada do caminho, na verdade, todos nós asso
berbados com tanto trabalho e tanta leitura, é
a oportunidade de lermos todas as emendas e
nos inteirarmos perfeitamente do assunto. Entre
tanto, com todo o respeito pelo nobre Relator
e pela proposta do Constituinte Robson Marinho,
se poupa trabalho, estou de acordo.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
por isso que estou submetendo ao Plenário, exata
mente de acordo com a proposta levantada na
questão de ordem. Conforme a decisão do Plená
rio, também tomarei outra decisão em seguida.

De modo que volto a dizer, o nobre Constituinte
Robson Marinho propôs que fosse interrompida
a leitura, porque há um número razoável já de
documentos à mão, que poderiam ser consul
tados dois a dois, e com isso, então, cada um
poderia ter uma idéia a respeito da emenda que
propôs, ou da emenda na qual está interessado
Era só localizar. Já há uma dificuldade de localiza
ção, por falta de remuneração da página. Por isso
que a leitura do Relator tinha que ser seguida
com muita atenção, para poder-se acompanhar
realmente o trabalho.

Então propõe, o Constituinte Robson Marinho
seja dada como concluída a leitura do Relatório
no ponto em que se encontra. Depois teremos
o problema do Substitutivo.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com
a proposta do nobre Constitumte Robson Marinho
queiram permanecer por obséquio, sentados.
(pausa.)

Aprovada por unanimidade.
Agora submeto aos Srs Constitumtes a segun

da parte do nosso trabalho, com relação ao Subs
titutivo. Como o SubstitutIvo é essencial para que
cada um dele disponha, a fim de organizar o seu
próprio trabalho, como antecipei, estou mandan
do tirar c6pias xerox do Substitutivo, de maneira
a termos umas sessenta c6pias. Por enquanto
ainda não temos.

Pergunto se, neste caso, cabe a leitura do Subs
titutivo.

o SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) - Pe
la ordem, V. Ex"tem a palavra

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
A minha proposta seria que o ilustre Relator, em
vez de ter o trabalho, que seria até extremamente
agradável, de ler todo o seu Substitutivo, que S
Ex' comentasse os pontos que rnodíficou do
Substitutivo original.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Acha V.Ex"que o Relator, comentando os pontos
que, ao seu alvedrio, entende interessante, todo
o Plenário também esteja de acordo com ele,
ou que haja pessoas no plenário que entendam
que automaticamente S. Ex'não comentou aquilo
que a cada pessoa parecia essencial?

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Não s6 ao que o Relator modificou, as emendas
aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
modificação do Substitutivo anterior. É uma pro
posta. Vou submetê-Ia a votos.

O SR. RELATOR (Prisco VIana) - Peço a pala
vra para fazer comentário, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concede a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Nas condi.
ções do desgaste fíSICO em que nos encontramos,
tendo saído da Gráfica às 4 horas e 30 rmnutos,

para n6s é muito mais fácil ler o texto do Substi
tutivo do que identificar aqui, no momento, exata
mente, hteralmente, as alterações feitas. Teríamos
que ler e localizá-Ias no Relat6rio.

Sugerimos que, de posse do texto anterior, os
Srs. Constituintes, acompanhem a leitura do texto
agora proposto.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Em virtude da impossibilidade do nobre Relator,
modifico minha proposta, pedindo a supressão
da leitura, pura e simples.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
uma proposta, e tenho que recebê-Ia como tal.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
É muito mais fácil a leitura individual e a compa
ração, do que ouvir o Relator nesse ambiente não
muito tranqüilo, pois, apesar de estarmos no Se
nado da República, o momento não está muito
tranqüilo, porque há sempre vozes divergentes,
o que torna difíciluma comparação.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, farei o esforço possível para identificar as
alterações

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Do Sistema
Eleitoral: art. 1°,sufrágio universal e voto e secreto
- não houve alteração.

O art. 2° trata de definição da idade dos eleitores
manter-se, primeiro, a decisão de fixar na Consti
tuição a idade e defini-la como de 18 anos.

O § 1°, que trata do alistamento e do voto,
manter-se a opção de que tanto um quanto outro
são obrigatórios, e facultatIvos apenas para os
analfabetos, e aqui se concedeu uma alteração
para os maiores de 70 anos, acolhendo a emenda,
se não me engano, do nobre Sr. Senador Rachid
Saldanha Derzi, e também dos deficientes físicos.

Vai aparecer o equívoco no texto impresso "75
anos", mas na emenda aceita está "70 anos".

Como disse anteriormente, ao longo da leitura,
vamos Identificar alguns enganos os corrigiremos
desta forma.

No § 2° não houve alteração.
No § 3° não houve alteração.
No art. 3° não houve alteração.
No art. 4° não houve alteração.
O § 1° do art. 49 foi alterado.
Lamentavelmente o Substitutivo não abrigou

a emenda aprovada Aemenda mantém o mesmo
espírito com outra redação, vou localizar o texto
alterado e ainda nesta sessão enuncrá-lo,

Não se alterou a redação do § 29

Não se alterou a redação do art. 5°
Não se alterou a redação do art. 6° De Igual

forma do § 1° Não se alterou o § 2° Incluiu-se
o § 3°:

"Ocorrendo desistência entre os dois can
didatos mais votados, sua substituição cabe
rá ao terceiro mais votado, e assim sucessí
vamente".

O anterior § 3° passou a ser o § 4°, com a
redação anterior.

O § 5° não se alterou e ficou com a segumte
redação:

"É de cinco anos o mandato do Presidente
e do Vice-Presidente da República".

O § 69 fOI incluído, é um parágrafo novo no
substitutIvo:

"Não será permitida a reeleição do Presidente
e Vice-Presidente da República, dos governa
dores, vice-governadores, dos prefeitos e vi
ce-prefeitos".

Nas Disposições Transitórias faz-se a ressalva
em relação aos que forem eleitos em 1988

Incluiu-se o § 7°, em decorrência de acolhi
mento de emenda específica, com a segumte re·
dação:

"§ 7° No caso do Presidente eleito não
assumir o cargo no prazo de seis meses,
contado da data fixada para a posse, far-se-á
nova eleição, com observáncia do disposto
neste artigo"

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho)-Por
oportuno, pedia ao Relator que, por delicadeza,
interrompesse por um momento. Alguns dos Srs.
Constituintes já estão tomando a iniciativa de en·
vrar para a Mesa pedidos de destaques, porque
já leram o Substitutivo, já tomaram consciência
do mesmo e, automaticamente, já estão fazendo
seus pedidos de destaque. A rigor, eu só poderia
aceitar esses pedidos de destaque a partir da
enunciação da matéria. Para ganharmos tempo,
já podemos recebê-los. Eu receberia os destaques
desde já, e os Srs, Constituintes que ainda não
tivessem organizados no seu trabalho pessoal pa
ra fazê-lo, teriam o prazo até às 14 horas, e, às
15 horas, retomaríamos os trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO
Sr. Presidente, indago a V. Ex" Qualquer Consti·
tuinte pode solicitar destaque nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe·
diria a V. Ex' que interpretasse de uma maneira
diferente. Estamos com as oito Comissões reuni
das agora. É de supor que todos estão tomando
os seus assentos em cada Comissão própria. En
tão, gostaria que os destaques fossem solicitados
pelosMembros Titulares ou Suplentes da Cornis
são, o que não é impossivel de qualquer Consti·
tuinte obter com o Companheiro que peça desta
que por ele. Senão, terei...

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO -
V. Ex' data venia, vai-me perdoar. Indago de
V.Ex"se essa decisão tem respaldo no Regimento
da Assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Nobre Constituinte O Regimento da Assembléia,
há muito tempo, é uma figura decorativa nos nos
sos trabalhos. Estamos com o Regimento da As
sembléia completamente alterado. Agora mesmo
recebi um documento do Presidente da Consti·
tuinte, em que declara que estão caducos todos
os anteprojetos, a partir do momento em que
o Substitutivo é condensador deles. Ao mesmo
tempo, no mesmo documento, o Presidente da
Constitúinte admite destaques de emendas ofere
cidas aos anteprojetos; quer dizer aos anteprojetos
que já não existem são admitidos destaques.

Então, peço a V. Ex" que não me submeta à
tortura de arranjar um artigo do Regimento, mas
apenas uma solução de natureza lógica.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO
O § 1° do art. 14, Sr. Presidente, é claro que dá
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direito ao destaque. A interpretação da Mesa vio
lenta o Regimento Interno.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Vou voltar à tese original. Seria uma discrlmina
ção, Sr. Presidente, proibir, não permitir que outro
Constituinte que não faça parte desta Comissão
solicite destaque. O Constituinte que tem a emen
da vai ter que pedir a um Colega para assmar
um destaque? Não combina, não fica bem, fere,
não é só a ética parlamentar, sobretudo numa
Constituinte.

Solicito a V.Ex', generoso como sempre o foi,
permita realmente que qualquer Constituinte soli
cite o seu destaque, porque estou solicitando de
minhas emendas em outras Comissões. Quero
ser coerente. Não vejo por que obstaculizar o meu
desejo. Todas as Comíssões não vão funcionar
no mesmo horário. E problema pessoal de cada
Constituinte.

Y. Ex', com perdão, não pode julgar e decidir
se os Srs. Constituintes estarão aqui presentes
nesta Comissão. Sinto-me no direito de me levan
tar, em determinado momento, desta Comissão
e ir para outra, onde já solicitei destaque e defen
der o meu destaque.

Se V. Ex' conduzir, agir desta maneira, V. Ex'
proíbe que outros Constituintes venham aqui, na
hora propícia, defender o seu destaque.

É o apelo que faço ao espírito democrático
e liberal de V.Ex', que nunca me decepcionou.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Nobre Constituinte Israel Pinheiro, já tenho uma
relativa experiência aqui de saber que quando se
faz um apelo ao espírito democrático ou liberal
de um Presidente, é para que ele rasgue disposi
ções. Disso não tenho dúvida. (Risos.) Apenas
me permito lembrar-lhe algo, e sem ter dado deci
são ainda à sua questão de ordem.

Admitido que o Constituinte que não faz parte
da Comissão tenha o direito vir, ele próprio, pedir
o destaque, não admitiria V.Ex' que ele também
defendesse o destaque? Então, vamos ter 559
potencialmente presentes em cada Comissão.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Claro. Por que não? Estamos fazendo uma Consti
tuição. Não es!8mos aqui votando um projeto de
lei ordinário. E um direito. Depende.da capaci
dade de articulação do Constítumte. E um julga
mento a priori, que V. Ex' não deve fazer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Como estou convencido de que os 559 Consti
tuintes já se distribuíram pelas oito comissões
e vão estar mais atentos lá, nas próprias Comis
sões do que nas outras, acho que V.Ex' me dobra
à razão, e vou aceitar, qualquer que seja a conse
qüência.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - A inclusão
também de um § 8° com a seguinte redação:

"Substituirá o Presidente, em caso de im
pedimento, e suceder-lhe-á, em caso de va
ga, o Vice-Presidente."

Os §§ 7°e 8°são dispositivos que naturalmente,
como está explicado na justificativa da emenda,
caberiam melhor em outra parte da Constituição.
Mas isso é matéria da Sistematização.

No art. 8° houve uma ligeira modificação, ape
nas para corrigir defeito de remissão no texto ante
rior.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO
Solicito um esclarecimento do nobre Relator, ten
do em vista que houve alguns problemas de im
pressão, de datilografia

No art. 6° há a indicação de "90 (noventa) dias
antes do termo do mandato do antecessor da
data da eleição para Presidente da República";
por igual, no art 8°, em relação às prefeituras
munlcipais, e excetua-se a eleição de govemador,
esta colocada 100 (cem) dias antes.

Pergunto se é uma decisão do Relator ou houve
algum problema de datilografia?

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- É proposital.
Se fôssemos fixar o mesmo prazo para os gover
nadores em relação aos atuais, estaríamos crian
do uma dificuldade em face da data que se impõe
para a posse.

Há uma ressalva, nas Disposições Transitórias,
que os govemadores atuais vão concluir os seus
mandatos no dia 15 de março de 1991, com
que o terão feito integralmente.

O dispositivo passa a ter aplicação correta a
partir da eleição subseqüente. Como se diz "até
100 (cem) dias", a Justiça Eleitoral, a quem tradi
cionalmente tem cabido a função de marcar a
data da eleição, irá compatibilizar esse prazo, no
caso especial desses governadores, com a data
da posse.

O art. 9" não tem alteração.
O art. 10, idem. No art. 11, não há alteração,

inclusive no seu parágrafo único. Dos Partidos.
No art. 12, há uma alteração feita para atender
à emenda de autoria do nobre Senador Marco
Maciel. Excluímos a palavra "associações". Era
idéia inicial do Relator de que se deveria estabe
lecer também uma disciplina legal na parte rela
tiva a partidos políticos. Há associações que, nas
suas atividades, acabam transformando-se em
instituições políticas, com atividades políticas as
semelhadas a atividades partidárias. Aceitamos,
entretanto, o argumento contido na emenda refe
rida, e dali retiramos. Para tomar mais apropriada
a definição, substituímos a palavra "pluralismo"
por "pluripartidarismo". Foram estas as altera
ções no art. 12.

Nos incisos I,1/, 11I e IV, não há alteração alguma.
De igual forma no § 1°. No § 2°, foi feita uma
alteração em relação ao substitutivo. V. Ex'" se
recordam que o dispositivo diz que "lei disporá
sobre a preservação dos mandatos". Entendemos
que seria melhor já deixar clara a garantia desses
mandatos, dando, portanto, ao § 2° a seguinte
redação:

"Os eleitos por partidos que não tenham
satisfeito as condições do parágrafo anterior
não perderão o mandato, cujo exercício será
regulado por lei."

Esta é a nova redação.
Não se alterou o § 3"
Manteve-se a redação do art 13.
Nas Disposições Transitórias não se alterou o

art. 14. Alterou-se em relação ao art. 15.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, pela ordem, com a concordância
do Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, sem, de maneira alguma, preten
der ser indelicado com o ilustre Relator Prisco
Viana,as modificações aceitas pelo Relator, nessa
nova fase de emendas ao Substitutivo inicial, fo
ram em números bastante reduzido, e nada subs
tancioso, nada que seja polêmico, nenhum tema
polêmico. Já tivemos a cautela de analisar o pare
cer sobre todas as emendas. São apenas detalhes

Neste sentido, se o Sr. Relator estiver de acordo,
e até para poupá-lo, pleítero de V. Ex', ouvido
o Plenário, que se dispense o Relator de continuar
os seus comentários, e sei que tenho a concor
dância do Sr. Relator, pois S. Ex' sabe que esta
observação que estou fazendo é correta não hou
ve nenhuma modificação no Substitutivo original
que seja polêmica, nenhuma de natureza política
polêmica, para que possamos definir o horário
da reunião da tarde, onde, efetivamente, aí vamos
iniciar o processo de votação e onde nós, Consti
tuintes, queremos conversar, articular conversas
para o processo de votação, que passa a ser a
fase mais importante dos trabalhos do dia de hoje.

Portanto, apresento este pleito a V. Ex', se o
Sr. Relator aquiescer.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - De parte
do Relator, inicialmente devo dizer que de V.Ex'
nunca se pode esperar uma indelicadeza, tal a
educação e a atenção com que trata seus colegas.
De minha parte, lhe sou até muito grato pela inter
venção, por razões óbvias.

O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V. Ex' pela ordem. É para contra
ditar?

O SR. CONSmUINTE AIRTON CORDEIRO
Sr. Presidente, tenho a impressão de que com
duas informações de V.Ex' podemos resolver de
finitivamente esta questão. Aprimeira, a que horas
teremos os documentos entregues a todos os
Membros desta Comissão Temática? Segunda,
qual o horário previsto ou estabelecido por V.Ex'
para a reunião vespertina desta Comissão? Com
patibilizados os dois horários, poderemos perfeita
mente atender à sugestão do Constituinte Robson
Marinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Começo a responder justamente pelas suas inda
gações. A primeira não depende exatamente de
mim. Há 15 minutos ou mais, eu era informado
de 9ue dentro de 20 minutos, a partir daquele
momento, teríamos aqui as cópias do Substitutivo
em número suficiente para todos os Membros
desta Comissão. Então, no máximo, deveremos
estar recebendo essas cópias dentro de poucos
minutos. Não poderia fixarcom precisão. Em con
seqüência disso e do retardamento do trabalho
do Prodasen, retardamento, não, eles estão fazen
do o que podem, já decidimos começar a receber
os pedidos de destaque.

Ainda há pouco cedi àquela colocação. Não
me arrependo, mas acho que nos vamos arrepen
der, porque estamos em processo de votação.
Portanto, a votação é pertinente, exclusivamente,
à Comissão. Vamos ter um problema aqui. Imagí-
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nem se chegarem aqui 50 constituintes que não
pertencem a esta Comissão, cada um deles usan
do o direito, que está concedido, de fazer o pedido
de destaque e têm que defender esse destaque.
A nossa votação terminará não sei em que prazo.
Por isso mesmo, à segunda pergunta do Depu
tado Airton Cordeiro já posso responder agora.
Eu flxaría para as 15 horas, como proposta ao
Plenário, o reinício dos trabalhos. Se satisfaz esse
horário, então, submeteremos a proposta do De
putado Robson Marinho ao Plenário.

O SR. CONSmUINTE AIRTONCORDEIRO
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não. V.Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDEIRO
Apenas para sugerir, Sr. Presidente.

Considerando que nem todos têm o documen
to final e este precisa ser lido, analisado por cada
um dos Membros da Comissão, proponho que
a reunião não se reinicie às 15, e sim às 16 ou
17 horas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) 
São l1h32min. Devemos ter esse documento
dentro de poucos minutos aqui. Se fizéssemos
até 15 horas, teríamos, como eu disse ainda há
pouco, até às 14 horas, a apresentação dos desta
ques, para que a Secretaria tenha tempo. Se eu
fizer o prazo de reinício dos trabalhos o mesmo
coincidente com o da apresentação dos pedidos
de destaque, a Secretaria não terá condições de
trabalhar e organizar e não teremos condições
de votar. Tenho de classificar 05 destaques pelas
emendas supressivas, as emendas por natureza.
Tudo isso, para poder, então, chegarmos a uma
votação que não seja desordenada. O pior será
chegarmos a uma votação sem ordem.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento da Pre
sidência.)

Sr. Presidente, faço uma sugestão a V.Ex"sem
pretender ser restritivo. Com certeza, até às 12:00
horas todos terão recebido o Substitutivo. V Ex"
poderia estabelecer um prazo máximo até às
13:00 horas para o recebimento de destaques,
na medida em que a maioria dos Membros da
Comissão está aqui, e às 15:00 horas faríamos
a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Deputado Robson Marinho, talvez seja exíguo o
prazo, porque ainda não começaram a ler o docu
mento. Receio. Gostaria de dar, pelo menos, 2:00
horas de intervalo. Já recebemos 147 pedidos
de destaque até agora, a Mesa está me infor
mando. Então, poderíamos dar por suspensa a
reunião agora, às 11:30 horas, receberíamos os
destaques até às 14:00 horas e às 15 horas reini
ciaríamos a nossa reunião, já com o trabalho pré
vio da Secretaria feito. Pergunto se o Plenário está
de acordo?

Com a palavra o Constituinte Euclides Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- A reabertura dos trabalhos seria para votar
o Relatório?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não. A reabertura dos trabalhos já seria para co
meçarmos a votação do Substitutivo.

O SR. CONSmUlNTE EUCLIDES SCALCO
- Então, proponho a V. Ex' às 16:00 horas, a
fim de dar um espaço de tempo maior para que
possamos, pelo menos, ler o Relatório.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Dezesseis horas, mas com a garantia de que eu
teria um tempo limitado para a apresentação dos
destaques. Não posso colocar o mesmo tempo
de reabertura da reunião e o prazo para recebi
mento de destaques Senão também não poderei
reabrir a reumão.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- A apresentação de destaques não é até às
14:00 horas?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Fi
cariam até às 14 horas os destaques, e às 16
horas a reabertura. V.Ex" está ajudando a Secre
tana.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Peço a palavra, Sr. Presidente, para questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, sugiro que o prazo de recebi
mento dos destaques fosse até às 15 horas e
o prazo para o início da votação fosse às 16 horas,
para que nos desse mais tempo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Constituinte Arnaldo Martins, é pouco tempo para
a Secretaria. Se neste mmuto já temos 147 desta
ques a classificar, imagine V. Ex' esperarmos até
às 16 horas ou 15 horas para dar uma hora só .
Não teria cabimento. Peço a V. Ex' que tenha
pena um pouco do trabalho da Secretaria.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente analisar-se tão- somente em 2
horas, é muito pouco 'tempo. Se V.Ex' permitisse
o prazo até às 15 horas para analisarmos esse
novo substitutivo, poderíamos apresentar um tra
balho melhor.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
São 11:36. São duas horas e trinta minutos para
análise. Permito-me permanecer na fixação do
prazo anterior.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Para quem já recebeu. Eu ainda não recebi.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - V. Ex' já
chegou a uma decisão?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Chegamos à decisão de suspender a reunião.

O SR. RELATOR(Prisco Viana) - Peço, então,
a atenção dos Srs. Constituintes para uma breve
observação.

Do texto do Substitutivo que está sendo impres
so, e naquele quadro de enganos que prevíamos,
não constou um artigo que foi aceito pelo Relator,
em decorrência de proposta da Sr' Constituinte
Anna Maria Rattes. O texto que vai naquele elenco
de sugestões, resulta da Emenda n" 531, e tem
a seguinte redação:

"O Congresso Nacional, no prazo máximo
que coíncidírá com o término da legislatura
seguinte à da promulgação desta Constitui
ção, mediante lei complementar, regulamen
tará princípios e normas constantes de acor
do de todos os Capítulos da mesma que as
sim o exijam, para que sejam atingidos os
fins da ordem constitucional democrática."

Este é um dispositivo que vai no elenco das
sugestões e que, lamentavelmente, não constou
da versão que está sendo distribuída.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concluída a palavra do Relator, dou por suspen
sos os nossos trabalhos, para serem reinícrados
às 16 horas.

Muito obrigado.

(Suspensa às 13 horas e 40 minutos, a
reunião é reabertaàs horas e minu-
tos.)

Reunião em 12 de junho de 1987
às 16h19min

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Re
tomamos os nossos trabalhos, com a reunião pela
manhã mterrompida para ser recomeçada agora.

Estamos em pleno processo de votação, rece
bidos quatrocentos e tantos pedidos de desta
ques, fora as emendas que já foram reservadas
para serem votadas na ocasião oportuna. O Rela
tor tem uma palavra de esclarecimento, antes de
nós começarmos a votação do substitutivo.

O SR. RELATOR (prisco Viana) - Sr. Presi
dente, Srs e Sras. Constituintes:

Aquelas deficiências apontadas, na parte da
manhã, no texto do substitutivo perduram, a des
peito do empenho que se fez e que se está fazendo
junto ao Prodasen, cujos equipamentos estão, eu
diria, quase que obstruídos pelo volume de maté
rias a serem digitadas e-a-serere-ímpressae-Cemo
não recebemos ainda a versão correta do texto
do substitutivo como as correções, no propósito
de suprir inclusive erros de datilografia, mas tam
bém erros de inclusão de matérias aprovadas no
relatóno.eu gostaria de dizer aos Srs. Constituin
tes que, basicamente, na parte mícíal do substí
tutivo, no § 1° do art. 2°, onde se diz que, "o
alistamento e o voto são obrigatórios, salvo para
os analfabetos e os maiores de 75 anos," em
verdade, acolhendo a emenda do Senador Salda
nha Derzi, trata-se de maiores de 70 anos.

O § lodo art. 4° tem nova redação que é exata
mente a que está aí no texto, e o esclarecimento
tem cabimento, porque a respeito dessa redação,
o próprio Relator levantou dúvidas, na parte da
manhã, e verificando as notas relativas ao exame
das emendas, concluímos que este § 1° tem e
com ela deve manter-se a seguinte redação:

"São elegíveis os militares alistáveis de
mais' de 10 anos de serviço ativo, os quais
serão agregados pela autoridade superior ao '
se candidatarem. Nesse caso, se eleitos, pas
sam automaticamente para inatividade,
quando diplomados; e os de menos de 10

- anos, só são elegíveis caso se afastem espon
taneamente da atividade".

Por último, tendo sido aceita a emenda pro
posta pela ilustre Constituinte Anna Maria Rattes,
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e não havendo sido o texto, assim aceito, incluído
no substitutivo, chamo a atenção dos Srs. Consti
tuintes, de que na versão que está sendo Impressa
no Prodasen vai surgir como art. 48-a, curíosa-:
mente, porque esta numeração, nesta fase, serve
apenas como referência, o seguinte artigo, e ele
decorre da aceitação da emenda número 531.

Art. 48-a: "O Congresso Nacional no prazo má
ximo que coincidirá com o término da legislatura
seguinte à da Promulgação desta Constinnção,
mediante leis complementares, regulamentará
principios e normas constantes de todos os capí
tulos da mesma que assim o exijam para que
sejam atingidos os fins da ordem constitucional
democrática."

Sr. Presidente, eram esses os esclarecimentos
iniciais que eu gostaria de fazer e acabo de prestar
ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao Constituinte Hélio Rosas.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Eu
queria lembrar ao Relator que o art. 41 também
saiu com erro de impressão; a palavra reserva,
no fim do artigo, citada na primeira vez como
"reserva do exército" acho que representa um
erro de impressão.

O SR RELATOR (Prisco Viana)-Já foi corn
gido. A Impressão que está se processando, neste
instante, já contempla a observação de V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Convido para escrutinadores da votação que se
inicia os Constituintes Robson Marinho e Airton
Cordeiro.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO _
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _
Tem a palavra V.Ex'.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO _
Nos termos regimentais, eu solícito a esta Presi
dência o encaminhamento de votação para o
substitutivo. Eu quero encaminhar contra a apro
vação do substitutivo.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)-
V. Ex' requer preferência?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Eu estou requerendo encaminhamento de vota
ção para o substitutivo.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Se
rá dado no momento oportuno

Peço aos escrutinadores que tomem assento,
Airton Cordeiro e Robson Marinho.

Dou por lidos todos os requerimentos de desta
ques, que são mais de 400, e as emendas repre
sentam um número maior. Submeter à votação
em globo o último substitutivo do Relator, sem
prejuízo das emendas dos destaques.

Para encaminhar a votação, tem a palavra o
nobre Consuutinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, Srs e Sr'" Constituintes.

Encaminho a votação, contrária à aprovação
do substitutivo do nobre Relator. O substitutivo
do nobre Relator na questão partIdária e eleitoral

deixou de incorporar várias proposições que fo
ram aprovadas na Subcomissão, propostas essas
que revelavam, que demonstravam, em alguns
aspectos, mesmo com propostas de emendas
apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores, na
ocasião, posições mais avançadas para o estabe
Iecunento de um princípio verdadeiramente de
mocrático na organização partidária eleitoral.

Na Subcomissão de Garantia da Constituição,
o substitutivo do Relator deixou de incorporar po
sições que eu considero inovadoras, avançadas
e democráticas, aprovadas por unanimidade, na
Subcomissão, conforme relatou o Relator da Sub
comissão Garantia da Constituição. E na questão
crucial deste relatóno da Subcomissão de Defesa
do Estado, da Sociedade e de sua Segurança
o substitutivo do Relator mantém na íntegra, na
essência o substitutivo do nobre Constituinte Ri
cardo Fiuza, Relator da Subcomissão. E, na oca
sião da aprovação deste relatório, eu encaminhei
contrário a aprovação deste substítuavo da Sub
comissão. Portanto, agora eu tenho as maiores
razões para encaminhar contrário a aprovação
do substitutivo.

Considero que nas questões essenciais da lei
eleitoral e partidária, o estabelecimento do voto
distntal, as exigências para a organização dos Par
tidos representa uma totalidade na concepção
dos substitutivo que, ao aprová-lo, salvo os desta
ques, nós estaremos, indiretamente, dando um
apoio, através do voto, a esta totalidade que, no
meu entendimento, conforme emenda e desta
ques que eu apresento, não reflete aquilo que
eu considero mais correto para a aprovação por
esta Comissão Temática.

E na questão da defesa do Estado e da socie
dade, considero que a existência do estado de
defesa, a manutenção da segurança nacional, que
não é mais como segurança nacional, e esta reu
nião podia ser intitulada do Conselho de Segu
rança Nacronal, porque só trata do Conselho, a
definição do Conselho Constitucional, que é uma
novidade com relação ao substitutivo do Relator,
não resolve o problema do ponto de vista de valo
rizar a instituição ou as instituições representadas
pelo poder civil

Na questão do papel constitucional das Forças
Armadas, pelo número de emendas apresentadas
nesta Comissão Temática, demonstra por SI só
que é uma questão da maior importância para
a votação e deliberação por esta Assembléia Na
cional Constituinte.

A minha discordância em relação ao substí
tutivo é uma discordância de essência, é uma
discordância à sua totalidade, é uma discordância
em relação ao seu conteúdo como conjunto. Difí
cilpara mim, mesmo com os destaques que estou
fazendo, dar este voto favorável ou com restrições
ao substitutivo, sem levar em conta que ele é
uma totalidade e essa totalidade, nas três partes
relatadas por mim, nesta colocação e neste enca
minhamento, no meu entender, não atende àquilo
que considero que deveria ser uma decisão da
Comissão Temática, do ponto de vista de aprovar
normas democráticas, novas, inovadoras, mudan
cistas, que é o espírito que deve dominar, no meu
entendimento, as decisões e as deliberações desta
Assembléia Nacional Constituinte.

Portanto, Sr Presidente, para não tomar mais
tempo, desta Comissão Temática, encaminho

contrário à aprovação do substítunvo do nobre
Relator. Faço isso, porque tenho como opções
melhores do que o substitutivo do Relator, o subs
titutivo aprovado pela Comissão Temática, pela
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Polí
ticos e o substitutivo da Subcomissão da Garantia
da Constituição, Reformas e Emendas. No que
diz respeito à Subcomissão da Defesa do Estado,
da Sociedade e de sua Segurança, é o mesmo
encaminhamento que fIZ por ocasião da aprova
ção do relatório do nobre Constituinte Ricardo
Fiuza Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ca
be-me dar uma explicação, antes de prosseguir
no encammhamento de votação, ao nobre Consti
tuínte José Genoíno. Em primeíro lugar, uma soli
citação feita pelos funcionários do som. Eles pe
dem que os Srs. Constituintes declinem nome
e partido, antes de falarem, para que possa cons
tar dos Anais. O segundo ponto é que, pela deci
são tomada pela Mesa da Constituinte, não exis
tem mais os anteprojetos. Portanto, o anteprojeto
de uma subcomissão desapareceu a partir do mo
mento em que o primeiro substitutivo foi apresen
tado, por decisão da Mesa da Constituinte. Conse
quenternente, vamos votar, depois de devidamen
te encaminhado o substitutivo segundo, este de
que se tomou conhecimento agora. Duas coisas
podem ocorrer: uma, ele ser aprovado sem pre
juízo dos destaques; outra, ele não ser aprovado,
ser rejeitado. No caso de rejeição, vamos ficar
na dependência da votação de emenda por emen
da para dar uma redação final. Porque não existe
mais nem como substitutivo nem como antepro
jeto, os anteprojetos das subcomissões.

Continua franqueada a palavra para encarní
nhamento. De acordo com o art. 27 ...

O SR. CONTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar favo
ravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Ricardo Fiuza.

O SR. CONSTITUINTERICARDO FIUZA - Sr.
Presidente, serei muito breve. A Comissão Temá
tica, que ora analisa o relatório do nobre Consti·
tuinte Prisco Viana, naturalmente o aprovará. De
sejo apenas enfatizar à Comissão um ponto fun
damental. é que, desde a Comissão Temática,
o relatório reflete exatamente a maioria arrasadora
das propostas. É bom que a Comissão esteja aten
ta para o fato de que, companheiros dos partidos
menores, que têm posições contrárias ao atual
relatório, referem-se ao volume imenso de emen
das de companheiros, e este é um ponto essencial
que a Comissão precisa estar atenta. Exatamente
esse volume imenso de propostas apresentadas
pelos companheiros, na sua quase totalidade, na
nossa Comissão Temática foi a mais de 95%,
refletiu o pensamento central do nosso relatório
naquela Comissão Temática. Pelo que pudemos
observar do relatório do Constituinte Prisco Viana,
também reflete o pensamento da maioria. As mi
norias, os partidos menores, aqui representados,
usam muito, e foi usado agora pelo Constituinte
José Genomo a expressão "decisões democrá
ticas". Decisões democráticas, salvo uma inova
ção de conceitos, significam decisões respalda
das na vontade da maioria. A Comissão não deve,
de forma alguma, estar impressionada com essas
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palavras que significam, em última análise, tentar
confundir. O relatório do nobre Constituinte Prisco
Vianacertamente poderá ser melhorado, será me
lhorado pelos destaques aqui solicitados pelos
companheiros, há até algumas Imprecisões de
redação, mas reflete realmente o oensamento da
maioria dos Constituintes, porque as emendas
não foram só dos companheiros das cornlssões,
e sim de todos os Constituintes É preciso que
isso fique bem claro.

Lemos, hoje, nos jornais, declarações do Cons
tituinte José Genoíno, claramente dizendo: "Já
que não temos voto, já que não somos maioria,
vamos tumultuar o processo e esperar um cochilo
da maioria para aprovar as matérias" É preciso
que a Comissão esteja advertida para o fato de
que o relatório do Constituinte Prisco Viana repre
senta a vontade da maioria arrasadora dos Consti
tuintes. Muito obrigado.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
uma explicação pessoal, por ter sido citado.

No Regimento do Senado Federal é o art. 16.
Na ausência desse artigo no Regimento da Consti
tuinte, passa a ser o do Senado, porque é o primei
ro depois do Regimento Comum.

Desde logo, faço uma advertência aos compa
nheiros, se me permitem Não é a simples citação
do nome que permite uma réplica, uma explica
ção pessoal. Entendo que a forma pela qual o
nobre Constituinte Ricardo Fiúza referiu-se à uma
notícia de jornal, que coloca o Constituinte José
Genoino numa posição difícil, porque parece que
ele vem para cá para tumultuar a matéria.

Acho que S. Ex"tem direito ao uso da palavra,
desde que, por favor, se ponha de pé.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, é exatamente esta expressão preci
sa: tumultuar. Não estou aqui na Assembléia Na
cional Constituinte para tumultuar. Não foi esse
o meu comportamento na subcomissão temática
e não foi esse o meu comportamento nas demais
comissões. Os jornais têm noticiado que tenho
estado em outras comissões, mas esse é um direi
to que me assegura o Regimento Interno, no seu
§10, e também para cumprir as minhas obrigações
como Constituinte, porque não fui eleito apenas
para atuar numa determinada comissão, mas
com base num programa político mais geral.

Considero que, ao encaminhar contrário ao
substitutivo, que é um direito que me assiste, não
há nada de tumulto em encaminhar contra o
substitutivo, por considerar que a sua essência
fere frontalmente aquilo que considero essencial
para proferir o meu voto. Estou exercendo um
direito democrático e não de tumultuar o desen
volvimento dos trabalhos da Constituinte.

Também não considero, e quero deixar bem
claro isso para a Assembléia Nacional Constituin
te, para os membros desta Comissão Temática,
que seria uma desconsideração aos demais com
panheiros, às suas posições políticas e à sua vigi
lância política, esperar de qualquer um aqui, qual
quer cochilo para aprovar esta ou aquela posição,
até porque a aprovação das minhas posições na
Constituinte tem sido fruto de muito debate, de
acirrada luta, para que uma ou outra emenda

seja aprovada, o que mostra que é muito difícil.
Muitasvezes, até pelo fato da emenda ser assinada
por mim, já se constitui num grande obstáculo.
Portanto, não tem sentido essa idéia de que estou
esperando um cochilo dos nobres Srs. e Sr"
Constituintes para aprovar qualquer matéria. Con
sidero, inclusive e tenho deixado isso claro, que
hoje estamos na Constituite, popularizando posi
ções, isso para mim não é tumultuar. Para mim,
há um determinado momento em que podemos
até negociar, e em outros momentos temos que
polarizar. Mesmo entendendo que sou minoria,
é uma tarefa minha polarizar em determinadas
discussões e em determinados pontos, como fiz
em várias emendas derrotadas na subcomissão
temática. Esta a explicação que eu gostaria de
deixar claro.

A outra questão, Sr. Presidente, é a seguinte:
V. Ex", com justa razão - e aí já não é dando
uma explicação - deixou claro na Comissão uma
resposta do Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, em relação à questão do substítuuvo.
Se o substitutivo não é aprovado, não prevalecem
automaticamente os anteprojetos Mas, a Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte terá que dar
clareza ao que diz o Regimentto Interno, porque,
caso o substitutivo não seja aprovado, terá um
prazo de 24 horas para ser elaborado novo substi
tutivo. Portanto, cabe regimentalmente, até por
esse lado, a minha proposta de rejeição do substi
tutivo do Constituinte Prisco Viana. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
Presidência considera devidamente elucidado o
tema "tumultuar". Quanto ao cochilo, a Presidên
cia não pode interferir na iniciativa e na capaci
dade de resistência de cada um.

Continua sendo objeto de encaminhamento de
votação o substitutivo. Esclareço que, pelo Regi
mento, falarão dois contra e dois a favor, se for
o caso, e em seguida, o Presidente dará a palavra
ao Relator. Como há dois pretendentes, que pre
sumo queiram falar contra, a um deles deve ser
dada preferência.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, pela ordem, não para encaminhamento
de voto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte LuizSoyer.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER-Apenas
para ratificar um entendimento.

Estão em votação todos os pontos do substi
tutivo que não foram objeto de pedido de desta
que?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Certo. Estou submetendo à votação o substitutivo,
sem prejuíso dos destaques e das emendas, isto
é, de 569 emendas e 451 destaques.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Muito
obrigado.

O SR. NELTON FRIEDRICH - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
tam a palavra o Constituinte Nelton Friedrích.

O SR. NELTON FRIEDRICH - Eu gostaria de
registrar, para ressalvar a verdade, a realidade do
acontecimento. Como Relator que fui da Subco-

missão de Garantia da Constituição, Reformas e
Emendas, não tivemos a mesma satisfação de
fazer, como há pouco tivemos do ilustre Consti
tuinte Ricardo Fíúsa, porque o nosso relatório,
nosso no sentido mais coletivo, pluralista, veio
para a Comissão Temática, praticamente por unâ
nimidade, como por exemplo, a questão do tribu
nal constitucional. Apenas um voto, que foi profe
rido em tempo posterior ao momento da votação,
foi suprimido pelo ilustre Relator.

Faço esse registro para que, nos anais da As
sembléia Nacional Constituinte, conste que uma
subcomissão conseguiu, sem polêmicas, trazer
o relatório, insisto, com sua esmagadora maioria
E esse relatório foi em boa parte ignorado, pas
sando a vigorar a manifestação, a expressão, o
desejo, a vontade do ilustre Relator. Sei que isso
pode até lhe assistir, mas era preciso fazer este
registro, sob pena de ficarmos, nesta hora, com
a idéia de que todos os relatórios das subcomis
sões vieram com a maioria dos votos e foram
esses relatórios devidamente acatados, o que não
aconteceu com a nossa Subcomissão, em nome
da verdade. Obrigado.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Para
encaminhar favorável,Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Tem
a palavra o Constituinte Ricardo Izar.

O SR CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Ape
nas para fazer alguns esclarecimentos. Sou favo
rável ao substitutivo do Relator Prisco Viana. Fi
quei satisfeito ao lê-lo, apesar de em alguns pon
tos não concordar, por exemplo, o voto distrital.
Mas, das oito subcomissões, esta foi a única em
que o Relator, na pior das hipóteses, em 60%
ou 70%, viu a matéria, utilizou da matéria das
subcomissões. Na Subcomissão da qual parti
cipei, da Defesa do Estado, da Sociedade e de
sua Segurança, foi utilizado quase que 100%.
Quero cumprimentar o Relator, porque em todas
as outras comissões os relatores ignoraram o tra
balho das subcomissões. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Tem a palavra o Relator, por 5 minutos.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, Srs Constituintes:

Serei breve, como breves foram os nobres
Constituintes que fizeram o encaminhamento da
votação.

O grande Constituinte José Genoíno, faço
questão de assinalar isto, porque identifico nele
um parlamentar dos melhores com quem já con
vivi, pela sua dedicação, atenção, pertinácia na
busca dos seus objetivos, não trouxe qualquer
consideração de natureza conceitual sobre o capí
tulo das Forças Armadas, da Segurança Nacional,
trouxe objeções a dispositivos, dizendo que o Re
lator não fizera qualquer alteração nesses dispo
sitivos com relação à matéria aprovada na subco
missão. Permita-me S. Ex' discordar, para assi
nalar aqui algumas alterações que considero fun
damentais, importantes mesmo.

O art. 2° do anteprojeto da Subcomissão dizia
que "O Presidente da República decretará o esta
do de sítio". Era imperativo. Nós colocamos que
"poderá" para que seja facultativo. No Inciso I,
dizia-se que o estado de sítio podena ser decre
tado em face de comoção grave. Acrescentamos
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"de repercussão Nacional", para que ela possa
ser justificada no universo do País.' No inciso Il,
dizia-se que o -estado de sítio poderia ser decla
rado em-casos de guerra Nós colocamos "só
pode ser decretado em face de uma declaração
formal de estado de guerra", que acredito seja
uma alteração substantiva. Não havia quorum
para que o Congresso Nacional votasse a medida
de estado de sítio; estabelecemos o quorum de
maioria absoluta.

Considero também uma alteração importante
aquela que diz respeito a medidas adotadas na
situação do estado de defesa. Intercalamos na
redação do parágrafo 4°, do art. 1°, além de no
caput deste artigo também transformar a decre
tação do estado de defesa numa faculdade, de
mos outra redação ao parágrafo 4°, que ficbu
assim:

"Na vigência do Estado de Defesa, a prisão
por crime contra o Estado, determinada pelo
executor da medida, será comunicada ime
diatamente ao juiz competente, que a relaxa
rá, se não for legal."

Aqui, intercalamos o que nos parece funda
mental no campo da defesa dos direitos huma
nos:

"Facultado ao preso requerer exame de
corpo de delito à autoridade policial.Acomu
nicação será acompanhada de declaração,
pela autoridade, do estado físico e mental
no momento da sua prisão."

Em outras alterações, como a do parágrafo
7°:

"Rejeitado pelo Congresso Nacional cessa
imediatamente o Estado de Defesa, sem pre
juízo da validade dos atos" acrescentamos
"lícitos praticados durante sua vigência".

No particular, Do Sistema Eleitoral e da Organi
zação Partidária, eu gostaria de observar que bus
camos nos orientar segundo a melhor doutrina,
consagrando em primeiro lugar a livre criação
dos partidos políticos. Creio que, contrariamente
ao que entendeu o nobre Constituinte José Genoí
no, somente isso serviria ou bastaria para dar o
caráter democrático do dispositivo; "total liber
dade para cnar um partido". Orientamo-nos no
sentido de reduzir ao máximo a tutela da lei sobre
a vida dos Partidos. Questões fundamentais liga
das à organização, à vida interna dos Partidos,
remetemos para os estatutos. Por exemplo, a
questão da fidelidade e da disciplina partidárias,
que até há bem pouco tempo e há muitas emen
das querendo restabelecer essa época, é objeto
de texto constitucional e de lei, era fidelidade, era
disciplina partidária compulsórias, remetemos pa
ra os estatutos, embora tomando-a obrigatória
na lei intema dos Partidos, por uma norma consti
tucional, por entendermos que, sem dísciplina e
sem fidelidade, os Partidos não sobrevivem. Mas,
deixamos que isso fosse matéria a ser regulada
pela lei interna dos partidos.

Reduzimos todas as interferências abusivas na
legislação anterior, na vida interna dos Partidos,
exatamente para facilitar a democracia interna
nesses Partidos. Aqui atendemos a uma emenda
que refletia uma preocupação de vários dos Srs.
Constituintes. No art. 13 colocamos:

"A criação, fusão, incorporação e extinção
dos Partidos serão disciplinados em lei,asse
gurada a autonomia dos estatutos para dis
porem quanto a regras própnas de organi
zação e funcionamento."

E aqui está uma questão bem interessante:

"E consulta prévia aos filiados sobre ques
tões partidárias."

Exatamente para atender à ansiedade de tantos
que na vida política se rebelam contra as ditaduras
partidárias e desejam, sobretudo, no momento
da escolha de candidatura, as bases possam pre
viamente se pronunciar. Não vejo como se possa
acusar esta proposta que segue quase que toda
a linha adotada pela Subcomissão, de contrariar
os princípios democráticos.

Quanto ao processo do sistema eleitoral, Sr.
Presidente, também seguimos dentro dessa mes
ma linha e trazemos uma proposta que não nas
ceu nesta Comissão, nem da cabeça do relator,
mas que nasceu na Subcomissão, que é a de
adotar um sistema eleitoralque, ao mesmo tempo
aproveite as vantagens do voto majontário e do
voto proporcional. Demonstrado está que tanto
um como outro não ofereceram resultados tão
positivos. Se, de um lado, o voto majoritário favo
rece a bipolarízaçâo e, de outro lado, o voto pro
porcionaI assegura a representatividade, pode
mos dizer que pelo sistema misto vamos com
binar as duas situações: obter governos estáveis,
maiorias estáveis pelo voto majoritário; e asse
gurar, garantir a representação das minorias no
Congresso, através do componente proporcional
desse sistema.

Por último, quero dizer ao nobre Constituinte
Nelton Friedrich, de que as opções que adotamos
em relação ao capítulo relativos à Comissão que
teve em S Ex' um brilhante Relator, não foram
de modo algum opções pessoais. Nenhum relator
pode ou deve impor posições pessoais. Resul
taram elas de emendas apresentadas, de estudos
realizados, de pesquisas feitas, tudo isso permi
tindo a que pudesse o relator adquirir o conven
cimento que traz no texto do relatório e na pro
posta do substitutivo à consideração deste Plená
rio. Felicito S. Ex' peja sua competência, peja sua
capacidade de aglutinação, pela força de conven
cimento, de haver vencido na sua comissão por
grande maioria. Exercito aqui a minha modesta
capacidade de convencimento para ver se faço
prevalecer a minha idéia. Na proposta está dito:

"A proposta da criação do tribunal consti
tucional não é a que convém ao País nem
atende a nossa tradição."

Defendemos uma posiçáo doutrinária, nada de
pessoal. Achamos que o Supremo Tnbunal Fede
ral deve continuar como o vem fazendo, há quase
um século, como a corte constitucional brasilelra,
porque ele vem cumprindo bem a sua missão.
Para reforçar a sua posição, acolhemos quase
todas as propostas sobre a matéria da Subco
missão. Tanto isso é verdade, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, que peço mais um pouco de pa
ciência dos Senhores para solicitar que remetam
a sua atenção para o art. 50 do Substitutivo, onde
definimos a iniciativa para propor a declaração
de inconstitucionalidade; aí acolhemos rigorosa
mente todas as sugestões da Subcomissão, ape
nas remetendo a decisão sobre essas represen-

tações, não ao Tribunal Constitucional que se iria
criar, mas ao Supremo Tribunal Federal.

Feitos esses esclarecimentos, agradecendo às
palavras atenciosas dos nobres Constituintes Ri
cardo Izar e Ricardo Fiúza, só me resta pedir ao
Plenário apoio para o Substitutivo Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Pe
ço ao Constituinte Robson Marinho que se encar
regue da chamada e dos votos "sim", e ao Consti
tuinte Airton Cordeiro dos votos "não".

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem V.Ex' a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Pelo Regimento, Sr. Presidente, a minha interpre
tação é de que a aprovação do substitutivo do
nobre Relator só ocorrerá com maioria absoluta
dos membros da Comissão.

O nobre Presidente, ao abrir a votação, lembrou
ao Plenário que, na hipótese da rejeição do substi
tutivo, nós iríamos votar os destaques das emen
das para, a partir daí, quem sabe, formular a pro
posta desta Comissão Temática. Naturalmente,
isso funciona como um alerta aos companheiros,
é de que as posições em defesa, dentro do Substi
tutivo, as posições que se entende devam ser
aprovadas, que nós entendemos, elas com certeza
cairão e não haverá nenhum pedido de destaque
de tal ordem que ela pudesse retornar, naquilo
que viéssemos a fazer a partir do trabalho das
emendas em destaque. Apenas para ressaltar. Por
isso que é fundamental àqueles que entendem
que, parcela do que eles defendem, está embutido
no substitutivo, que é fundamental a sua apro
vação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Acho que não houve formulação de questão de
ordem que eu deva decidir. Houve um esclareci-.
mento por parte do Constituinte Saulo Queiróz.
De acordo com o Regimento, estou submetendo
o substitutivo, que é a proposição principal, à apre
ciação do Plenário. Matéria constitucional exige
maioria absoluta. Somos 61 Constituintes nessa
Comissão, a maioria absoluta está caracterizada
por 31 votos. Então, há necessidade de 31 votos
para a aprovação do substitutivo, como haverá
necessidade de 31 votos para a rejeição de qual
quer destaque que tenha sido apresentado com
esse objetivo.

Peço ao Constituinte Robson Marinho que pro
ceda ao início da chamada. Solicito aos nobres
Constituintes que tendo perdido a primeira cha
mada façam o obséquio de aguardar a segunda
chamada, a ser feita em seguida.

(Procede-se à voteção.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTrT(J/NTES:

Antônio Britto - Arnaldo Martins - Asdrubal
Bentes - Edivaldo Motta - Euclides Scalco 
Fausto Fernandes - HélioRosas -Israel Pinhei
ro Filho - José Melo - José Tavares - Lélio
de Souza - LuizSoyer - Osmir Uma - Prisco
Viana- Raimundo Lyra- Tido Costa -Roberto
Brant - Robson Marinho - Ronaldo Cezar Coe
lho - Rospide Netto - Alércio Dias - Etevaldo
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Nogueira - Evaldo Gonçalves - Ézio Ferreira
- Horácio Ferraz - José Agripino - José Ca
margo - Maurício Campos - Ricardo Fiuza 
Ricardo Izar - Sadie Hauache - Saulo Queiroz
- Artenir Werner - Jarbas Passarinho - Telmo
Kirst - Airton Cordeiro - Cesar Maia - Fran
cisco Rossi - Ottomar de S Pinto - Nilson Gib
son - Paulo Ramos - Rachid Saldanha Derzi
- Ruy Nedel - Antoniocarlos Konder Reis.

RESPONDEM À CfMM4DA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTrraINTES:

Antero de Barros - Iram Saraiva - Mário de
Oliveira - Waldir Pugliesi - Moema São Thiago
- José Genoino - Paulo Delgado - Lídice da
Mata.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vo
taram "sim" 44 Srs. Constituintes; votaram "não"
8 Srs Constituintes.

Está aprovado o substitutivo, sem prejuízo dos
destaques e das emendas.

Passaremos agora, pela preferência regimental,
aos destaques sobre artigos do substitutivo

Quanto ao art. 5°, peço a atenção do Relator
para isto, há pedido de destaque, subscrito pelo
nobre Constituinte Antôniocarlos Konder Reis, pe
lo nobre Constituinte Ruy Nedel e pelo nobre
Constituinte Gerson Peres. Peço ao Relator que
leia o art. 5° do substitutivo, para facilitar o conhe
cimento.

o SR. RELATOR (Prisco Viana) -Art. 5°:

"É permitido o registro de candidato a dois
cargos eletivos na mesma circunscrição, sen
do um Executivo e outro Legislativo."

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Eu gostaria de saber, do Sr. Presidente, qual vai
ser a ordem dos destaques da votação e se os
artigos serão retirados aleatoriamente do substi
tutivo, ou se haverá uma ordem? Porque tenho
destaques para os artigos 1°,2° e 3°

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Is
so me surpreende porque solicitei à Secretaria
que me fosse apresentado na ordem cronológica,
na ordem ordinal da apresentação dos artigos.
E o primeiro que recebi aqui foi do art. 5°

Caracterizei, quando iniciamos aqui a segunda
parte dos nossos trabalhos, que agora estávamos
fazendo destaques de artigos do substitutivo, não
são os destaques para as emendas, essas são
posteriores. Aqui, por exemplo, se pede que "haja
votação em separado do art. 5° do substitutivo
para supressão". É o pedido do nobre Constituinte
AntôniocarIos Konder Reis. Então, como se trata
de pedido de destaque para artigo expresso do
substitutívo, ele tem precedência em relação às
emendas.

O SR. CONSTITUINTERUYNEDEL - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTERUYNEDEL - Eu pe
diria, se possível, numa nova votação, encerrada

a votação dos titulares do partido, fosse efetuada
a chamada dos suplentes daquele partido, para
evitar confusões, onde, numa determinada situa
ção, o suplente de outro partido possa votar no
lugar de titulares.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
Constituinte Robson Marinho está Instruído exata
mente para fazer o seguinte: ele faz a chamada,
e como disse um dos Srs. Constituintes, que ele
se apressou na chamada, ou o Constituinte não
estava devidamente atento para a chamada e per
deu a oportunidade, o que também é um hipótese,
então haverá chance de ser votado logo em segui
da pelos titulares. Para ganhar tempo, acho que
em seguida à votação dos titulares, deveria haver
a apresentação dos suplentes, ao invés de se fazer
a chamada um por um, porque estão ausentes
também. Então, isso seria uma recomendação
ao Constituinte Robson Marinho.

Assim como foi feito, ainda há pouco, pelo De
putado Saulo Quelróz, a observação a respeito
da necessidade do número de votos para a apro
vação, agora é a mesma coisa em relação à rejei
ção. Para haver rejeição é necessário que haja
32 votos, não mais 31, porque o Senador Mauro
Borges ingressou como titular do PDC. Em con
seqüência, estamos com 61 Membros da Comis
são.

O SR. CONSTITUINTE ANT6NIO BRmO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antônio
Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANT6NIO BRmO 
Sr. Presidente, eu perguntaria à Mesa e ao nobre
Presidente, quanto ao entendimento que vai ser
aplicado ao longo do nosso processo de votação,
em relação à seguinte circunstância: há no con
junto de emendas para as quais foi solicitado des
taque, emendas modificativas, e estas, entendi e
concordo, serão votadas a posteriori. No entan
to, entre as emendas para as quais se solicitou
destaque, também há emendas simplesmente su
pressivas. É o caso, por exemplo, de pedido de
destaque que apresentei a uma emenda supres
siva ao § lodo art. 2° e a este art. 5° Gostaria
de saber da orientação do Presidente em relação
a essas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
norma regimental é clara, Deputado Antônio Brit
to. Quando se vota um substitutivo, sem prejuízo
das emendas e dos destaques, estas ficam preser
vadas Mas a prioridade regimental é dada em
seguida à votação para os artigos do substitutIvo
para os quais se solicitou destaque para a votação
em separado. No caso, expressamente para a re
jeição. Isso porque as emendas anteriores já ti
nham vindo desde o período do anteprojeto das
Subcomissões. Elas estavam resguardadas lá.
Mas ontem, há 48 horas, nós tivemos apresen
tação do substitutivo e esse substítutrvo fOI apre
ciado por nós, hoje pela manhã, e agora para
ser votado à tarde. Então, para ele é que se destina
a prioridade; na ocasião em que se pede o desta
que para a supressão de um artigo, ele tem prefe
rência sobre as emendas. A emenda será obser
vada no momento oportuno.

Está aberta a oportunidade para o encaminha
mento de votação.

O SR CONSTITUINTE ANT6NIO BRmO 
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Encaminhamento da votação do destaque e pedi
do de votação em separado do art. 5° do substi
tutivo que fOI lido pelo Relator, ainda há pouco.
Saliento que, havendo três signatános e só poden
do, pelo Regimento, dois falarem a favor desse
requerimento, peço que haja entendimento para
que tenhamos apenas dois.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, peço a palavra, como autor da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não estou tratando de emenda, estou tratando
de substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Quem pediu palavra primeiro, para encaminhar
a votação, foi o Deputado Antônio Britto. S. Ex'
está com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANT6NIO BRmO 
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Constituintes.

O art. 5° propõe que seja permitido o registro
de candidatos a dois cargos eletivos: um execu
tivo, outro legislativo na mesma circunscrição.
Quer-me parecer, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Consti
tuintes, que esse dispositivo estimula e, sob certo
aspecto, condena a vida partidária, a vida eleitoral
ao exercício permanente, de indefinição de res
ponsabilidades e, em determinadas circunstân
cias, é um estímulo à irresponsabilidade, dentro
da vida partidária e dentro do processo eleitoral.

Por ele, alguém, tendo assumido a condição
de candidato a um cargo majoritário, recebe o
que? Recebe a condição prévia de um prêmio
de consolo que é o cargo legislativo. Cria-se aí,
dentro dos partidos, um estímulo à indefinição
de responsabilidade; cria-se, no conjunto do elei
torado, a possibilidade da confusão; e cria-se den
tro de um Partido a possibilidade clara de que
alguém, estimulado pela lei a ir buscar um cargo
maior, um cargo majoritário, tenha a possibilidade
de disputar, com condições extremamente favo
recidas, do ponto de vista dos horários de rádio
e televisão, do ponto de vista de exposição, do
ponto de VIsta de obtenção de condições de reah
zar sua campanha, em relação àqueles que ape
nas disputam um cargo leqislatrvo Este preceito,
me parece, Sr. Presidente, Srs e Sr" Constituintes,
depõe contra o processo fundamental que deve
mos implantar, sob o ponto de vista da vida parti
dária, da vida eleitoral, a absoluta responsabili
zação de fazer da cada ato, fazer de cada movi
mento dos Partidos e dos candidatos, movirnen

-tos em que se assume plenamente a responsa
bilidade por aquilo que se fará

,- este preceito, Sr. Presidente, me parece por
isso merecer, por parte dos Constitumtes desta
Comissão, a rejeição. Entendo que, ao suprimi-lo,
estaremos contribuindo para_ que num SIstema
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pluripartidário, num sistema democrático, num
sistema que terá, felizmente, eleições em todos
os níveis, cada candidato, cada homem público,
cada Partido escolha corretamente o seu papel,
a sua responsabilidade e a assuma Integralmente.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Para encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Sr. Pre
sidente, sou o autor.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vou dar a palavra primeiro ao Constituinte que
pediu pela ordem. Em seguida, como já falou
um pela rejeição e parece-me que o Constituinte
Francisco Rossi está pedindo a palavra para enca
minhar favoravelmente S. Ex' me pareceu contra
ditório.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, neste caso, S. Ex" terá a preferência sobre
o segundo que falará a favor da supressão que
é o nobre Constituinte Gerson Peres. V. EX" pode
formular a questão de ordem

O SR. CONSmUINTE RUY NEDEL- Como
autor do destaque, e como ainda o Deputado
Constituinte Konder Reistambém pediu o mesmo
destaque, abro mão em seu benefício, desde que
seja pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Agradeçoa V. Ex", em nome do Constltumte Kon
der Reis e em nome da Mesa, porque não posso
fazer em dois e em três, a não ser por desistência
de alguem.

Então, tem a palavra o nobre Deputado Consti
tuinte Francisco Rossi, que falará pelo contradi
tório.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Sr. Presidente, somos favoráveisa esse artigo que
deve constar como princípio constitucional. En
tendemos que, em determinadas circunstâncias,
alguns Partidos acabam disputando a eleição na
busca de um espaço, a nível do próprio Partido,
já quáse com aquela certeza de que seu candidato
não será vitorioso numa eleição majoritária. Te
mos alguns exemplos e tiveoportunidade, no âm
bito da Subcomissão, lembrar o exemplo do esti
mado Presidente que, seguramente teria se tives
se oportunidade de disputar uma outra eleição
paralela, de ter chegado até ao Congresso Nacio
nal, por outras vias, democraticamente, através
do voto. Lembrei o caso do grande lider nacional,
o Luiz Inácio Lula da Silva, que disputou uma
eleição para o Governo do Estado, em São Paulo,
quase que com a certeza de que teria a menor
chance de ganhar a eleição. No momento em
que se preconiza aqui, no âmbito da Comissão
Temática, a possibilidade da coincidência de elei
ções, fica-nos a dúvida de que na eventualidade
de não haver essa possibilidade, uma grande lide
rança nacional, na hipótese de ser aprovada essa
coincidência de eleições, que também somos
contra, essa liderança ficariaprivada:de uma parti
cipação maior aqui, a nívelde Congresso, durante
4 anos, sem nos referirmos às lideranças expres
sivas a nívelmunicipal que, seguramente, estarão

disputando eleições majontárias, também cons
cientes de que não terão a mínima possibilidade
de vitória. Mas que, na eventualidade dessa possi
bilidade de pleitear uma representação a nívelpro
porcionai, eles teriam sim, essa posstbiiidade que,
no nosso entendimento, é altamente democrática.

Portanto, somos totalmente favoráveis, é claro,
estaremos votando e esperando que os colegas
estejam acompanhando essa idéia, esse nosso
posicionamento

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Somos contra esse dispositivo,primeiro porque
achamos que a nossa democracia não caminha,
não progride Pelo contrário, é um retrocesso. Há
experiência já adotada que não deu certo. Há um
tipo de Invasão de lideranças superiores em áreas
de Estado, às vezes menos desenvolvidos em bus
ca de cargos para se perpetuarem nas funções
públicas

Mas este meu argumento de natureza politica
não é tão importante quanto este que vou dar
aos senhores, que me parece fulminante, inclusive
contesta o orador que me antecedeu. S. EX" diz
que é favorável a que as eleições não sejam coínci
dentes. Para que um dispositivodesse tenha eficá
cia, é preciso que as eleições sejam coincidentes,
senão não se poderá disputar cargos majoritários
Executivo com legislativo, concomitantemente.
Teríamos que estabelecer um calendário de coin
cidência para o Executivo e o Legislativo, na mes
ma data Ora, se as eleições não forem COInci
dentes, como este dispositivo vai funcionar? Não
terá eficácia nenhuma. Daí por que ele se toma
também, com esta situação, inócuo. É uma das
razões.

Uma outra razão final de natureza politica é
que esse dispositivo elimina a possibilidade de
entendimentos políticos entre os Partidos nos Es
tados da Federação. Os cargos de natureza Exe
cutivaou Legislativa, acumulados em uma só pes
soa, poderão inviabilizar os acordos e os entendi
mentos e facilitar que estes cargos possam ser
exercidos por outras pessoas de outros partidos
e assim nós exercitarmos a democracia de uma
maneira mais ampla e até conciliatória.

Eram estas, Sr. Presidente, as considerações
que eu fazia, pedindo que este artigo fosse rejei·
tado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra,para o encaminhamento favorável,
o Constituinte Israel Pinheiro Filho.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO A·
LHO- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Manifesto-me favorável. - Mas, dentro de uma
nova concepção do voto. Os nobres Constituintes
Antônio Britto e Gerson Peres teriam razão na
sua argumentação se fosse mantido o atual siste
ma eleitoral do voto em lista aberta. Realmente,
haveria aí uma disputa, seria até uma invasão,
e o candidato tena o dtreíto de disputar um cargo
no Executivo e outro cargo no Legislativo. Mas
se admitimos - e espero que isso aconteça aqui
hoje - ao voto misto proporcional e ao voto distri
tal, aí teremos uma concepção perfeita deste arti
go, um entendimento muito claro. Porque aí, os
candidatos de lista não são colocados na praça

pública, eles são indicados por uma Convenção
regional do partido. Então, o grande líder popular
que vai disputar, por exemplo, o Govemo do Esta
do ou a Senatória, tem o direito- senatória não,
porque é um cargo do Legislativo, teria que ser
Governo do Estado Executivo,ele entraria na lista
partidária - então não entraria em choque, não
entraria em choque com seus companheiros de
partido, não estaria exposto às críticas realmente
aí bem enfocadas pelo nobre ConstituinteAntônio
Bntto. E no caso do distrito, então, muito mais
lógico, muito mais objetivo, porque se ele tem
o comando partidário em um distrito eleitoral,
é muito justo, é muito razoávelque possa manter
o seu distrito, a sua liderança naquele Distrito
e, ao mesmo tempo, possa, como expressão
maior do partido, ser candidato ao cargo execu
tivo que, no caso, seria Governador do Estado.

Por essas razões, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, acho oportuno a manutenção do art. 5'
do substitutivo do nobre Relator Prisco Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Relator, para o encerramento
do encaminhamento de votação.

O SR RELATOR (Prisco VIana) - Sr. Presi
dente, adotamos este dispositivo por nos haver
mos convencidos das razões de sua justificativa,
no relatório do nobre Deputado Francisco Rossi,
na Subcomissão do Sistema Eleitoral.Examinan
do uma emenda a esse respeito, tivemos oportu
nidade de, dentro desta mesma linha, observar,
sobretudo numa das reuniões da Subcomissão,
de que se, por exemplo, tivéssemos este dispo
sínvo, seguramente estaria aqui - e digo lá na
justificativado parecer da emenda - o Fernando
Gabeira, jovem inteligente que aqui depôs com
muita clareza sobre suas idéias e que se houvesse
esse dispositivo,tendo perdido a eleição de Gover
nador, no Rio de Janeiro, estaria, seguramente,
dando uma importante contribuição aos trabalhos
da nossa Constituinte.

Mantenho·me, Sr. Presidente, favorável ao art.
5°

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE _
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRES1DENTE (Jarbas Passarinho) -
V. Ex" tem a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Sr. Presidente, no encaminhamento de votação,
o Regimento da Assembléria Nacional Constituin
te, dizno § 5°do art.27 que; "No encaminhamento
de matéria destacada" e no caso aí se trata de
um destaque inclusive para votar em separado,
"poderão usar da palavra, por 5 minutos, dois
Constituintes a favor, tendo preferência o autor
do requerimento e dois contra! Aqui,em nenhum
momento, fala em que o Relator irá encaminhar
a votação. Mais ainda, no próprio Regimento da
Comissão, diz o art. 19 exatamente isso, fazendo
referência ao § 5° do art. 27. Eu, evidentemente,
que não estou levantando esta questão de ordem
por não querer ouviro LíderPrisco Viana;o contrá
rio. Agora, de qualquer forma, isso significa um
descompasso. Eu até diria, há uma certa prefe
rência no momento em que S. Ex' tem direito
à palavra,porque vaidefender algo que está sendo
destacado, e destacado para ser suprimido, medi-
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ficado, substituído ou até mesmo rejeitado com
pletamente.

Teríamos aqui, evidentemente, a vantagem do
relatório sobre os destaques. Parece-me que o
encaminhamento deve ser feito por dois a favor
e dois contra, podendo, inclusive, o Sr. Relator
ser esse "um" a favor dos dois destaques

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -
V. Ex" é um parlamentar experimentado, V. Ex"
sabe que em todos os casos que já vivemos, nesta
Casa, em que se faz encaminhamento de votação,
a última palavra é sempre do Relator. Feito o
encaminhamento, o Relator posteriormente fala,
não no encaminhamento de cada um como esta
mos fazendo aqui, porque aqui estamos num pro
cesso completamente diferente de tudo aquilo
que aprendemos e fizemos nesta Casa por muitos
anos.

O Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte é omisso em "n" partes. E aqui temos
instruções da Mesa para fazer o encammhamento
de votação. Esta instrução da Mesa não se refere
ao art. 27. Estamos dando como interpretação
do geral e do Regimento Comum a palavra ao
Relator, porque cabe. Imagine se num caso assim,
como V. Ex" diz que não está querendo cercear
a palavra ao Relator, muito menos eu, querendo
atribuir uma atitude manhosa de quem pede a
palavra para ser a favor e, na hora, desenvolve
um raciocínio contra, e vou ter que considerar
que foi a favor e o Relator não fala.

De maneira que me parece não seria um pre
juízo a ninguém, nem esse descompasso, manter
um prazo mínimo do Relator para dar uma palavra
posteriormente até para esclarecimento geral do
Plenário.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Evidentemente, que não vou fazer aqui um pin
gue-pongue com a Mesa. Mas eu queria apenas
argumentar que, dessa forma, então, fica garan
tida, também, às Lideranças poderem encamí
nhar fora desses dois a favor ou dois contra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
decisão foi dada. Se V Ex" recorre, vou ao Plenário,
senão vamos aqui ao colorário do teorema.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Claro. O que eu queria esclarecer é que esse enca
minhamento que é dado ao Relator ter a última
palavra é o encaminhamento da votação do subs
titutivo ou do projeto. Esta é a nossa praxe, é
a prática da Casa. Agora, artIgo por artigo, não
cabe nos destaques esse encaminhamento do
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Bem. Entendo a questão de ordem levantada por
V. Ex', e dei a minha decisão. Se V. Ex' recorre,
submeto ao Plenário e tentarei fazer uma votação
simbólica. Posso fazê-Ia, porque não é uma ques
tão constitucional.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Recorro.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com
a decisão dada pela Presidência da Casa, queiram
permanecer como se encontram. (pausa.) Man
tida a decisão da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, ainda relacionada a essa questão,
peço a palavra pela ordem.

Se a Comissão, conforme vontade da maioria,
delibera a palavra ao Relator, o § 2° do Art. 27
diz o seguinte:

"Poderão ainda encaminhar a votação os
líderes partidários pelo prazo que variará de
três a vinte minutos a ser concedido na pro
porção do número de Membros de cada ban
cada, na forma em que dispõe no inciso Il,
§ 2° do Art. 34 deste Regimento."

Estaria garantido, portanto, o encaminhamento
dos líderes partidários e em algumas subcomis
sões, na votação passada, os líderes partidários
puderam encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar
a questão de ordem levantada pelo Constituinte
José Genoino.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V. Ex".

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
O Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte não estabelece, na parte referente ao
mecânismo das Comissões e Subcomissões, a
presença de lideranças partidárias. Isso se choca
até com natureza do mecàmsrno de funciona
mento de uma Comissão ou de uma Subcomis
são, nela não existem líderes partidários, apenas
Constituintes. Se assim fosse, os líderes de parti
dos que delas não fazem parte, teriam o mesmo
direito daqueles que se julgam, aqui, líderes titula
res. Conseqüentemente, não tem procedência ne
nhuma o levantamento desta questão, porque
quando o Regimento Intemo enfoca o problema
do direito do líder para encaminhar a votação,
ele se refere à Assembléia Nacional Constituinte.
O Regimento é bem claro nesse ponto. Portanto,
não cabe e não procede a questão de ordem
levantada pelo Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTELUIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Trata-se desta ou de outra questão?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Refe
re-se a esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se
se refere à mesma questão, já falaram dois dos
Srs, Constituintes, um a favor e o outro contra.
Concedo a palavra a V. Ex" para encerrarmos a
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTELUIZ SOYER-Apenas
para informar que se trata de matéria vencida.
O Plenário já se pronunciou a respeito. Estamos
ocupando o tempo com algo já decidido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Mas cabe, aqui, uma explicação. O artigo citado
pelo Constituinte José Genoíno está dentro do
que o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte prevê para a Comissão de Sistema
tização, onde a palavra aos líderes está garantida
dentro desse prazo. Essa informação que queria
dar.

O Constituinte Robson MarInho vai proceder
à chamada, mas gostaria de esclarecer que o
que está agora em pauta é uma proposta de desta
que para votação em separado do art. 5° com
o fim de suprimi-lo - isso foi também devida-

mente expressado pelo Constituinte Antômo Brit
to. Agora, para suprimir é preciso que seja maiona,
de acordo com a matéria constitucional. Sáo ne
cessários trinta e dois (32) votos sim para supri
mir. Aqueles que votarem pela manutenção do
texto do art. 5° votarão não, porque estão votando
contra o pedido de supressão. O voto sim é afir
mativo em relação à supressão e o voto não é
contrário. Feito o esclarecimento, solicito ao
Constituinte Robson Marinho que proceda à cha
mada.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Inicialmente, chamarei os Constituintes titulares
doPMDB.

(Procede-se à votação.)

RESPONDAM À CHAMADA E VOTAM
"SIM" OS SRS. CONSTIT(JJNTES:

Antero de Barros - Antônio Britto - Antonio
Pedroza - Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Fausto Femandes - Hélio Rosas - Iram Sa
raiva - José Tavares - Lélio de Souza - Luiz
Soyer - Mário Covas - Nelton Friedrich - Olavo
Pires - Osmir Lima - Tito Costa - Roberto
Brant - Robson Marinho - Ronaldo Cezar Coe
lho - Rospide Netto - Waldir Pucliesi - Ézio
Ferreira - José Camargo - Maurício Campos
- Ricardo Izar - Sadie Hauache - Artenir Wer
ner -Jarbas Passarinho - Telmo Kirst- Carlos
Virgílio - Airton Cordeiro - Cesar Maia - Moe·
ma São Thiago - Ottomar de S. Pinto - José
Genoíno - Paulo Delgado - Lídice da Mata 
Nilson Gibson - Paulo Ramos - Ruy Nedel

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTITUINTES:

Daso Coimbra - Edivaldo Motta - Israel Pi
nheiro FIlho - José Melo - Prisco Viana - Alér
cio Dias - Etevaldo Nogueira - Evaldo Gon
çalves - Horácio Ferraz - José Agripmo - Ri
cardo Fiúza - Saulo Queiroz - Francisco Rossi
- Agassiz Almeida - Racmd Saldanha Derzi.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
São 40 (quarenta) votos sim e 15 (quinze) não.
Aprovada a rejeição. Por consequência, suprime
se o art. 5" do texto do substitutivo. Ficam prejudi
cadas as oito emendas apresentadas, porque to
das são no sentido supressivo.

Passamos ao pedido de destaque do § 3° do
art. 6° Peço ao Relator que faça a leitura do mes
mo, por favor.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - § 3" do art
6":

"Ocorrendo desistência entre os dOIS can
didatos mais votados, sua substrtulção cabe
rá ao terceiro mais votado e assim sucessí
vamente,'

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) - Pe
ço a atenção dos Srs ..Constituintes, porque esta
mos em processo de votação. Está aberta a possi
bilidade do encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Pediria apenas um esclarecimento. Essa emenda
é para ser votada em separado?

O SR.-PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
um destaque, apresentado para ser votado em
separado do substitutivo, o § 3° do art. 6° Pela
manhã, quando o Relator fez a exposição, S. Ex'
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
proponente é o nobre Constituinte Antoniocarlos
Konder Reis

O SR. COl;lSTlTUlNTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSmUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, solicito a retirada do destaque, ten
do em vista que se referia ao substitutivo original,
ao anteprojeto original do Relator. Nessas condi
ções, muda a numeração e, portanto, solicito a
retirada do destaque.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO BRANT
Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar
contra.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT
Sr. Presidente, Srs. Constitumtes:

A história republicana brasileira já demonstra
que, mesmo quando integrante da mesma chapa,
a função do Vice-Presidente, sucedendo ao Presi
dente da República, já tem gerado ambientes de
crise institucional de difícil solução. Lembro-me
especialmente de 1961 e, agora mesmo, nos dias
de hoje. Por essa razão - e nesses casos o Sr.
Presidente foi eleito juntamente com o seu Vice
- estaríamos agravando, desmesuradamente, os
problemas institucionais do Pais, se separásse
mos as duas eleições.

Por isso, encaminho no sentido da manutenção
do § 4° do art. 6°, na forma como está redigido.

O SR. CONSmUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -
V. Ex' está com a palavra.

Antero de Barros - Antonio Britto - Antonio
Peroza - Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
_ Daso Coimbra - Edivaldo Motta - Euclides
Scalco - Hélio Rosas - lram Saraiva - Israel
Pinheiro Filho _ José Melo - José Tavares - O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Luís Soyer _ Mário Covas _ Nelton Friedrich Neste caso, creio que a Presidência pode acolher,
_ Olavo Pires _ Osmir Lima _ Prisco Viana porque se trata exatamente de um erro essencial,
_ Tito Costa-Roberto Brant-Robson Marinho de um. erro?e numeração.
_ Ronaldo Cezar Coelho - Waldir Pucliesi _ Então, retirado. . _
AlércioDias _ Etevaldo Nogueira _ Evaldo Gon-': Passamos ao pedido de destaque, para votação
çalves _ Ézio Ferreira _ Horácio Ferraz -José 'em-s:parado do art 7° do substitutivo, para su
Agripino - José Camargo - Ricardo FIUza - pr~ssao: o

Ricardo Izar _ Sadie Hauache - Saulo Queiroz Art. 7 , § 7
-Artenir Werner-Jarbas Passarinho - Telmo O SR. RELATOR (prisco Viana) - Sr. Presi-
Kirst - Airton Cordeiro - Cesar Maia - Moema dente, não existe, não há o § 7° do art. 7°
São Thiago - Francisco Rossi - Ottomar de
S. Pinto - José Genoíno - Paulo Delgado 
Lídice da Mata - Agassiz Almeida - Alfredo
Campos - Paulo Ramos - Percival Muniz 
Rachid Saldanha Derzi - Ruy Nedel - Antonio
carlos Konder Reis.

RESPONDEM À ClfA.Á1ADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTITUINTES:

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passaremos à votação, usando a mesma sistemá
tica de ainda há pouco. Os votos sim serão dados
em favor da rejeição, em favor de suprimir o §
3° do art. 6°

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, questão de ordem. Em face
desse esclarecimento, se outro Constituinte não
apresentou, pelo menos da minha parte eu retiro.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTITUINTES:

Lélio de Souza - Rospide Netto.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Desculpe, Ex', penso que, agora, tenho que ir
até o fim. Trata-se de um destaque para um pará
grafo que resulta de uma emenda, que parece
me, de autona de V. Ex' A emenda aprovada é
pertinente ao substitutivo, não posso recebê-la,
agora, como desistência. Temos que votá-la. Va
mos proceder à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Como se trata de um esclarecimento, a Mesa se
sente na obrigação de fazer um adendo. O § 3°,
colocado pelo Relator, em atenção à emenda
apresentada, creio que pelo próprio Constituinte
Arnaldo Martins, está intimamente ligado ao § 2°,
que diz:

o SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes: quando se
coloca no art. lOque considerar-se-á eleito o can
didato que obtiver maioria absoluta de votos, e
isso não for alcançado, vamos para um segundo
turno, é que desejamos que aquele que venha
a ter um cargo no Executivo que tenha a maioria
dos eleitores da localidade. Ao admitir-se, com
a desistência que um terceiro colocado venha
a assumir, a meu ver, é um contra-senso aos
parágrafos 1° e 2° Não achamos conveniente su
primir esse § 3°

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte Antônio Britto para
encaminhar.

O SR CONSTITUINTEANTÔNIO BRITTO
Sr. Presidente, mais do que para encaminhar, para
tentar me esclarecer. Se bem entendi, esse é o
§ 39 do art. 6° O que trata esse artigo? Da eleição
para Presidente da República em dois turnos. O
que prevê o § 3°?Prevê que, havendo necessidade
de um segundo turno e um dos dois candidatos
mais votados, no primeiro turno, vier a desistir,
o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, passa
a disputar com o outro a condição. O contrário
seria supor que alguém, não tendo obtido maioria
absoluta no primeiro turno e não cumprindo des
sa forma o preceito constitucional, viesse a ser
Presidente da República sem disputa, sem segun
do turno e sem maiona absoluta.

mostrou que tinha colocado este parágrafo, aten
dendo a uma emenda que foi apresentada, se
não estou equivocado. Seria a questão do primei
ro, segundo mais votado. No segundo turno, ou
na segunda rodada, ou na segunda volta, das
eleições majoritárias, na hipótese de os dois pri
meiros desistirem. O que se está pedindo é a
supressão, talvezporque será difícilos dois primei
ros desistirem.

Tem a palavra o Constituinte Arnaldo Martins
para encaminhar a votação.

"Se nenhum candidato alcançar essa
maioria, renovar-se-á a eleição dentro de 45
dias, depois de proclamado o resultado do
primeiro "Ao segundo escrutímo somente"
- ai está o advérbio - "concorrerão os dois
candidatos mais votados no primeiro, sendo
eleito o que reunir a maioria dos votos."

O que o proponente da emenda bem sucedida
fez, foi admitir que o segundo, por exemplo, não
se dispondo a participar da segunda volta ou do
segundo turno, que um terceiro o fizesse. Admitiu
até a hipótese de que o mais favorecido-na eleição
resolvesse renunicar. Há casos. Penso que esta
mos devidamente esclarecidos. O Sr. Relator gos
taria de usar da palavra?

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, a matéria está suficientemente esclarecida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vo
taram NÃo, 53 e SIM,2.

Com isso está rejeitado o pedido de rejeição.
Está mantido o texto atual.

Agora, passamos ao requerimento de destaque
de autoria do nobre Constituinte Robson Marinho,
para votação em separado do § 4° do art. 6°

Peço ao Relator que, por obséquio, oriente, pela
leitura, os Srs. Constituintes.

O SR. RELATOR (Prisco VIana)-

"Art. 6 - § 4° - Considerar-se-á eleito
o candidato a Vice-Presidente dá República,
em virtude da eleição do candidato a Presi
dente com ele registrado:'

É a vinculação da eleição do candidato a Vice
Presidente com a do candidato a Presidente

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Es
tá em encaminhamento de votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTONlOCARLOS
KONDER REIS - O requerimento de destaque
é de minha autoria e quero pedir a V. Ex' que
faça a retificação Dado o exiguo prazo para a
preparação de destaques, cometi um engano: tra
ta-se de art 6°, § 7°

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Art.
6°, § 7° V. Ex' está atendido.

Art. 6°, § 79, Relator, por obséquio.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) -

"Art. 6°, § 7° No caso de o Presidente
eleito não assumir o cargo no prazo de 6
meses, contado da data fixada para a posse,
far-se-á nova eleição, .com observância do
disposto neste artigo."

O disposto neste artigo é a eleição em dois
turnos: direta e secreta.
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o SR PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Tem a palavra o nobre Constituinte AntoniocarIos
Konder Reis.

O SR. -CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Cons
tituintes, apresentei este pedido de destaque para
supressão desse parágrafo, por duas razões: em
primeiro lugar, porque entendo que essa matéria
de investidura deve ser contemplada no capítulo
correspondente ao Poder Executivo, matéria da
Comissão n" 3, Subcomissão 2.

O assunto, a questão que diz respeito à investi
dura do Presidente da República deve ser objeto
de norma constitucional, que fica aquela que dis
põe sobre a posse e o compromisso. E a norma
sobre a posse e o compromisso deve figurar no
capítulo do Poder Executivo. No caso do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti
tuinte, o capítulo 2° da Comissão rr 3.

Esta é uma razão de ordem técruca, mas há
também uma razão de ordem jurídica, Sr. Presi
dente, que me animou a apresentar esse pedida
de destaque para a supressão.

A norma estabelece que, no caso de vaga, no
caso de o Presidente da República eleito não assu
mir o cargo no prazo de 6 meses, ocorrerá nova
eleição, verificada a hipótese de que, por motivo
de força maior, o Presidente da República não
possa assumir na data fixada, o País atravessará
um período de interinidade, assumirá o seu substi
tuto, o Presidente da Câmara ou o Presidente do
Senado ou o Presidente do Supremo Tribunal,
pelo espaço de 6 meses. E eu entendo como
tecnicamente, a matéria deve ser colocada no
capítulo do Poder Executivo, e tendo em vista
esta apresentação, esta formulação que me pare
ce anômala, porque se o Presidente da República,
por motivo de força maior, não puder assumir,
o prazo tem que ser de 10 dias, de 15 dias, como
é da tradição do Direito Constitucional brasileiro,
e no máximo 30 dias. Senão nós iríamos estabe
lecer a hipótese de uma ínterírudade que iria des
gastar as instituições. Esta é a razão do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Continua franqueada a palavra para o encaminha
mento da votação. Concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Prisco VIana) - Sr. Presi
dente, Ilustre e competente parlamentar, Constí
tumte Antoniocarlos Konder Reis, que já desem
penhou missões das mais destacadas neste Con
gresso, foi o Relator Geral da Constituição de 67,
sabe que o Relator, às vezes, tem que fazer com
posições políticas. Estou de pleno acordo com
toda a argumentação de V. Ex" quanto ao ponto
de vista técnico, quanto ao ponto de vista jurídico.
Aceitei a emenda com todas essas cautelas, res
saltando que me parecia, do ponto de vista técni
co, que ela caberia em outro capítulo. Portanto,
declaro que não é uma questão fechada para
o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Va
mos proceder à votação. O voto "SIM" significa
respaldo ao destaque, isto é, suprime-se o § 7°

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMDA E VOTAM "SIM"OS
SRS. CONSTITUlNTES:

Antero de Barros - Antonio Brito - Antonio
Peroza - Amando Martins - Asdrubal Bentes

- Daso Coimbra - Edivaldo Motta - Euclides
Scalco - Fausto Fernandes - Hélio Rosas 
Heráclito Fortes-Iram Saraiva- Israel Pinheiro
Filho - José Tavares - Lélio de Sousa - LUIZ
Soyer - Mário Covas - Nelton Fridrich - Olavo
PIres - Osmir Uma - Tito Costa - Roberto Brant
- Robson Marmho - Ronaldo Cezar Coelho 
Rospide Netto - Waldir Pugliesi - Alércio Dias
- Etevaldo Nogueira - Evaldo Gonçalves 
Horácio Ferraz -Jaime Santana -JoséAgnpino
- José Camargo - Ricardo Fiuza - Ricardo
Izar- Sadie Hauache - Saulo Queiroz - Artemr
Werner - Jarbas Passarinho - Telmo Kirst
Airton Cordeiro - Moema São Thiago - Fran
cisco Rossi - Ottomar de S. Pinto -José Genoí
no - Paulo Delgado - Lídice da Mata -Agassiz
Almeida - Alfredo Campos - Nilson Gibson 
Paulo Ramos - Rachid Saldanha Derzi - Ruy
NedeI.

RESPONDE À CHAMADA E VOTA ''/YÃO'' O
SR. CONSTITUINTE:

Prisco Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O

resultado foi: 54 votos Sim, e 1 voto Não.
Está, mantido o destaque e, consequenternen

te, suprimido o § 7° do artigo 6°
Eu solicito aos Srs. Constituintes que não assi

naram o livro de presença que, por favor o façam,
para facilitar à secretaria a indentificação. Dou
a explicação de que o documento que V. Ex"
estão recebendo no momento é a última versão,
revista e ampliada, do substitutivo do Relator, con
forme a explicação de S. Ex" no início dos traba
lhos. Portanto, esse documento substitui o ante
rior, ao qual faltava um artigo e um parágrafo,
se não me engano

Passamos agora ao destaque que pede votação
em separado do artigo 89 do substitutivo. Eu peço
ao nobre Constituinte Antoniocarlos Konder Reis
que, por obséquio, explique o que pretende com
esse destaque, quando se refere apenas à expres
são: "Para mandato de 4 anos".

O SR.CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - Sr. Presidente, sr e Srs.
Constituintes. O substitutivo do nobre Relator es
tabalece, para o mandato do Presidente da Repú
blica, a duração de 5 anos e para o mandato
de Prefeito a duração de 4 anos. Eu entendo,
Sr. Presidente, e aí vai em primeiro lugar um argu
mento de ordem técmca, que a duração de man
datos dos Prefeitos, que não é matéria eleitoral,
é matéria de investidura, deve se considerada no
capítulo que vai dispor sobre os municípios. Lá
é que serão alinhadas as regras, as normas que
disciplinam essa matéria, como também a dura
ção dos mandatos dos vereadores, a posse etc
Aolado dessa razão de ordem técnica, eu também
entendo que se o mandato do Presidente da
República tem a sua duração fixada em 5 anos
no substitutivo, não encontro razões maiores para
que a função executiva municipal tenha o man
dato reduzido a 4 anos. Aí não se pode alegar
a conveniência de uma coincidência, ou qualquer
outra razão de ordem política, no meu modo de
ver, que repaldasse essa proposta. Por isso é que
eu suprimo do artigo 8° essa expressão: "com
um mandato de 4 anos". É a justificativa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Es
tá a palavra franqueada para o encaminhamento
da votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Sr. Presidente, parà encaminhar.

Eu gostaria de manifestar a concordância com
a posição manifestada pelo nobre Constituinte
Konder Reis, porque ela afirma o que é ponto
de vista que parece deva ser discutido aqui.

A forma qual a Assembléia Nacional Consti
tuinte se orgamzou, na mesma medida em que
propiciou uma ampla descentralização e maior
democratização do seu processo interno, levou
também a alguns choques, a algumas dúvidas
e a alguns conflitos de competência entre as várias
Comissões. No nosso caso específico isso parece
muito claro, quando diz o Constituinte Konder
Reis que d definição aqui, do tempo do mandato,
não é a melhor forma de resolver a questão.
Da mesma forma, em relação a outros madatos,
assim entendeu a Assembléia Nacional Consti
tuinte, ao distribuir as emendas relativas a essa
matéria a outra Comissão, que é a Comissão de
rr 3, até porque, lá também, Sr. Presidente, se
decide alguma coisa, sem a qual fica um pouco
difícildefinir-se duração de mandato. Lá define-se
sistema de governo. Por isso, manifesto o meu
apoiamento à iniciativa e à proposição do nobre
Constituinte Konder Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Srs. Constituintes, o voto SIM será apenas para
suprimir a expressão: " para mandato de 4 anos".
Então, dentro do texto do artigo, ficaria: "O Pre
feito será eleito até 90 dias antes do tempo de
mandato de seu antecessor"; onde está escrito
"para mandato de 4 anos", quem votar SIMsupri
me essa expressão.

Peço ao Relator que dê uma palavra.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presr
dente, como o nobre Constituinte Konder Reis
referiu-se à questão de ordem técnica, quero dizer
a S. Ex' que também tinha minhas dúvidas. Entre
tanto, quando da apreciação da maténa, na Sub
comissão do Sistema Eleitoral, levantada uma
preliminar pelo nobre Constituinte Saldanha Der;
zi, que sustentava a incompetência desta Comis
são para decidir sobre a questão de mandatos;
pela quase unanimidade daquela Comissão, fOI
rejeitada a prehminar. E a Comissão aceitou tratar
de mandatos. E nesta fase da votação já temos
várias decisões sobre madatos.

Era este o esclarecimento que eu tinha dar ao
nobre Constituinte Konder Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Va
mos passar à votação.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTITUINTES:

Antonio Britto - Antonio Peroza - Asdrubal
Bentes - Edivaldo Motta - Euclides Scalco 
Fausto Fernandes -Iram Saraiva -Israel Pinhei
ro Filho - José Melo - José Tavares - Lélio
de Sousa - Luiz Soyer - Osmir Uma - Tito
Costa - R'oberto Brant - Ronaldo Cezar Coelho
- Rospide Netto - Waldir Pugliesi - Evaldo
Gonçalves - José Agripino - José Camargo
- Artenir Werner - Jarbas Passarinho - Telmo
Kirst - Airton Cordeiro - Cesar Maia - Moema
São Thiago - Ottomar de S. Pinto -José Genoí
no - Paulo Delgado - Lídice da Mata - Nilson
Gibson - Paulo Ramos - Ruy Nedel-Antônio
Carlos Konder Reis.
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RESPONDEM À CH1MADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS, CONSTrr(JJNTES;

Arnaldo Martins - Daso Coimbra - Heráclito
Fortes - Mário Covas - Olavo Pires - Prisco
Viana - Robson Marinho - Etevaldo Nogueira
- Horácio Ferraz - Jaime Santana - Maurício
Campos - Ricardo FIUza - Ricardo Izar- Saulo
Queiroz - Francisco Rossi - Alfredo Campos
- Rachid Saldanha Derzi.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Vota
ram 35 "sim" e 17 "não", Fica suprimida a expres
são "para mandato de 4 anos"

Vamos prosseguir para o pedido de destaque
ao art. 9",para votação em separado,

Concedo a palavra ao Constituinte Ruy Nedel,

O SR, CONSTITUINTERUY NEDEL-

"Art, 9° Perderão o mandato o Governa
dor e o Prefeito que assumirem outro cargo
ou função na administração pública direta
ou indireta,"

O SR PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Com
a palavra, para encaminhamento de votação.

O SR. CONSTITUINTERUY NEDEL - Enten
demos, Sr. Presidente, que a punição de um ho
mem público por ser guindado a um cargo de
maior abrangência, não nos parece justo. Um
bom Prefeito de um município, se o governador
do Estado pretender aproveitá-lo, para um poder
maior, mesmo para um poder menor, mas de
maior abrangência em todo seu Estado, acredito
que não deva ser desestimulado. Da mesma ma
neira, como um Governador que mostre compe
tência na geografia do seu Estado, se porventura
vier a ser aproveitado por seus dotes, por suas
qualidades, por sua competência, aproveitado em
um Ministério para mostrar esse trabalho e essa
eficiência, em todo o território nacional, ele não
deve ser punido. Além do mais, ao sair da prefei
tura ou de um governo do Estado, ele não estará
se dernítmdo, ele não estará se omitindo, não
estará renunciando, ele estaria sendo guindado
para ser mais útil a mais gente, dentro de nossa
Nação ou de um setor da sociedade. Essa é a
minha opinião. Pretendo ser rápido, acredito que
temos plenas condições de rejeição deste artigo,
em benefício da lei maior e da nossa Nação.

O SR. PRESIDENTE (Asbrubal Bentes) 
Franqueada a palavra aos Srs. Constituintes.

O SR. CONSmUINTE ROBERTO BRANT
Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Uma eleição
majoritária, seja para Prefeito, seja para Gover
nador, carrega em si mesmo uma dose muito
grande de responsabilidade. Há uma longa prega
ção política, há apresentação de programa, de
plano de governo e isso não pode ser abandonado
no meio do mandato, mesmo que o abandono
signifique a elevação a um posto de maior abran
gência, como disse o nobre Constituinte Ruy Ne
del. Acho que o Prefeito ou o Governador que
renuncia aos seus deveres, conquistados na praça
pública, para alçar-se a uma outra posição, na
verdade está privilegiando a sua própria carreira
pessoal, em beneficio da pregação de sua campa
nha. Por isso, acho que a manutenção do dispo
sitivo, na forma como consta do substitutivo, é
absolutamente importante, ela valoriza e dá im
portância e grandeza à eleição majoritária

O SR. CONSTITUINTE LÉLIO SOUZA - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a fa
vor.

O SR PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Tem
a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE LÉLIO SOUZA - Sr.
Presidente, SI'"' e Srs. Constituintes. A rigor, por
mais judiciosas que sejam as razões que lastreiam
a fundamentação feita para manter esse dispo
sitivo, não há como deixar de enxergar nele uma
autêntica e inadmissível interdição; uma interdi
ção política imposta constitucionalmente.

Não me parece, Sr. Presidente, SI'"'e Srs. Cons
tituintes, que seja a Constituição o lugar próprio
para estabelecer esta regra. No interesse da dinâ
mica política, no interesse da boa desenvoltura
das ações político-administrativas, o melhor é en
tregar-se a decisão, sobre esta questão, a um fo
rum próprio mais legítimo, que no caso dos Pre
feitos será a Câmara dos Vereadores, e no caso
do Governador, a Assembléia Legislativa. No mo
mento em que ocorrer uma situação dessas, há
de ser a comunidade, mumcipal ou estadual, plurí
partidariamente representada na Câmara de Ve
readores ou na Assembléia Legislativa, que pode
rá decidir da conveniência ou da ínconveníência,
da liberação por via do licenciamento, do Prefeito
ou do Governador, para assumir um cargo de
hierarquia maior. Isso poderá, num dado momen
to e em determinada conjuntura, atender muito
mais às exigências do bom desempenho do servi
ço público, as exigências do aperfeiçoamento do
próprio processo democrático, do que consagrar
uma regra tão drástica, tão inflexivel como essa,
que, a rigor, consagra uma autêntica e ínadrrus
sível - volto a repetir - interdição de direitos
políticos.

Não me parece, portanto, Sr. Presidente, Sr>'
e Srs. Constituintes, que seja esse o local próprio
para dirimirmos uma questão que na sua oportu
nidade há de ser decidida sob o império de razões
e de circunstâncias que apenas ocorrerão no mo
mento e no local em que esta decisão deva ser
tomada e aí, então, o forum próprio ou será a
Câmara de Vereadores ou será a Assembléia Le
gislativa que decidirá em nome dos interesses
da comunidade. Voto,portanto, a favor do pedido
de destaque para rejeição deste artigo.

O SR. PRESIDENTE (Asdrúbal Bentes) - A
palavra continua franqueada ao Constituinte que
quiser manifestar-se contra o destaque. Se nin
guém deseja fazer uso da palavra, concedo-a ao
Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes. Devo esclarecer que o
dispositivo ora destacado, o art. 9", resulta do exa
me de diversas emendas que foram apresentadas
aos anteprojetos, na fase preliminar dos trabalhos
desta Comissão.

05 autores dessas emendas conduziam o racio
cínio mais para a hipótese, que se poderia verifi
car, de uma espécie de acumulação de cargos,
acumulação de funções, acumulação de uma fun
ção, digamos, de Governador com uma de Minis
tro, ou de uma função ou cargo de Prefeito com
uma função de Ministro ou Secretário de Estado.

Fiquei muito atento ao argumento do Consti
tuinte Lélio Souza, lamento não concordar com
S. Ex", porque estamos disciplinando a aquisição

do mandato pelo Prefeito no texto constitucional
e é natural que se estamos disciplinando a aquisi
ção do mandato, podemos disciplinar a perda
do mandato. Portanto, mantenho a posição do
substitutivo, em relação ao art. 9°

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - En
tão, convido o Constituinte Heráclito Fortes para
fazer a chamada, e a votação será procedida da
mesma forma das anteriores, quem votar "sim",
mantém o destaque; quem votar ..não .....

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, se V. Ex" permite, quena apenas ler o drspo
sitivo para que todos tomassem conhecimento.

"Art. 9° Perderão o mandato o Governa
dor e o Prefeito que assumirem outro cargo
ou função na administração pública direta
ou íridireta".

O SR. CONSmUINTE TITO COSTA - Pela
ordem, Sr. Presidente. Apenas um esclarecimen
to. Quero saber se quem vota "sim" mantém...

O SR. PRESIDENTE (Asdrúbal Bentes) 
Quem votar "sim" mantém o destaque; quem
votar "não" mantém o dispositivo do substitutivo.

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONSTrr(J[NTES;

Antonio Britto - Arnaldo Martins - Asdrubal
Bentes - Daso Coimbra - Edivaldo Motta 
Hélio Rosas - Heráclito Fortes -Israel Pinheiro
Filho - José Tavares - Osmir Lima - Prisco
Viana - Tito Costa - Roberto Brant - Ronaldo
Cezar Coelho - Rospide Netto - Alércio Dias
- Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira - Horácio
Ferraz -José Agripino - Ricardo Fiuza - Ricar
do Izar - Sadie Hauache - Saulo Queiroz 
Artenir Werner - Telmo Kirst - Carlos Virgílio
- Francisco Rossi - Ottomar de S. Pinto 
Alfredo Campos -Gerson Camata -José Freire
- Jorge Viana - Rachid Saldanha Derzi - Ruy
Nedel - Aloysio Chaves - Francisco Benjamin
- Geovani Borges.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTrr(J[NTES;

Antero de Barros - Antonio Perosa - Carlos
Benevides - Euclides Scalco - Luiz Soyer 
Nelton Friedrich - Robson Marinho - Waldir
Pugliesi - Jarbas Passarinho - Airton Cordeiro
- Cesar Maia - Moema São Thiago - José
Genoino - Paulo Delgado - Lídice da Mata 
Nilson Gibson - Paulo Ramos - Percival Muniz.

O SR.PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Vota
ram 38 NÃo e 18 SIM. Rejeitado o destaque e
mantido o art. 9° do substitutivo.

Vamos prosseguir com o pedido de destaque
para o art. 12, da autoria da Constituinte Lídice
da Mata.

Peço ao nobre Relator para proceder à leitura
do artigo.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) -

"Art. 12. É livrea criação de Partidos po
líticos na sua organização e funcionamento.
Serão resguardados a soberania nacional, o
regime democrático, o pluripartidarismo e os
direitos fundamentais da pessoa humana,
observados, ainda, os seguintes princípios:"
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E aqui consulto o Sr. Presidente se a supressão
diz respeito apenas ao caput do artIgo.

O SR. CONSTITUINTE LÉLIO SOUZA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)-
V.Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LÉLIO SOUZA- Gos
taria de solicitar a V.Ex" um esclarecimento. Como
a próxima matéria a ser submetida à apreciação
do Plenário diz respeito ao art. 12, pergunto a
V. Ex" se não há antes um pedido de destaque
em cima do art. 11.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não quanto a destaque para artigo do substitutivo.
É provável que V.Ex' se refira à emenda destacada
sobre esse artigo. No momento, o que estamos
votando é, pela ordem de prioridade, o substi
tutivo, depois os destaques de artigos do substi
tutivo apresentados, portanto, posteriormente à
apresentação do substitutivo pelo Relator e, poste
normente, as emendas, quando, provavelmente,
estará incluída aquela à qual V.Ex"se refere.

O SR. CONSmUINTE LÉLIOSOUZA- Muito
obnqado a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Bom, aqui na solicitação da nobre Constituinte
Lídice da Mata está escrito: votação em separado
do § 1°,do art. 12. O § 1° do art. 12 foi anunciado,
aqui, pelo Relator. Então, o que S. Ex" deseja,
é suprimir...

O SR. RELATOR(Prisco Viana) - Não, Sr. Pre
sidente, o Relator entendeu que se tratava do ca
put do art. 12. V. Ex' esclarece que é o § 1°.
Vou fazer a leitura, Sr. Presidente.

"§ 1° Somente terá direito a represen
tação no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados o partido que obtiver o apoio, ex
presso em votos, de 3% do eleitorado nacio
nal, apurados em eleição geral para a Câmara
dos Deputados, distribuídos em pelo menos
5 Estados, com o mínimo de 2% em cada
um deles."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - So
licito ao nobre Líder Mário Covas e às LIderanças
dos Partidos, aqui presentes, que venham à Mesa.
E o Constituinte Francisco Rossi, por favor.

Fica suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Reiniciada a reunião que foi interrompida para
consulta aos representantes dos Partidos. Devo
uma explicação ao Plenário. Estava sendo colo
cada em votação em separado apenas o § 10

do art. 12. O § 1° dizia:

"Somente terá direito a representação no
Senado Federal e na Câmara dos Deputados
o Partido que obtiver o apoio expresso, em
votos, de 3% do eleitorado nacional, apura
dos em eleição geral para a Câmara dos De
putados, distribuídos em pelo menos 5 Esta
dos, com o mínimo de 2% em cada um
deles."

Mas ocorre que o § 2° está intimamente ligado
ao primeiro, porque diz:

"Os eleitos por Partidos que não tenham
satisfeito as condições do parágrafo anterior

não perderão o mandato, cujo exercício será
regulado por lei."

Então, é claro que se eu submeter esta matéria
e ela for vitoriosa, automaticamente prejudica o
parágrafo seguinte, que é dependente. Em conse
qüência, vamos votar em separado o § 1° e o
§ 2° do art. 12, para rejeição. Como me ausentei
da Mesa por alguns momentos, pergunto se essa
matéria já fOI objeto de encaminhamento.

O SR. RELATOR(prisco VIana) - Não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, está pronto para o encaminhamento o tra
balho. Algum Constituinte deseja encaminhar?
(Pausa.) Tem a palavra o Constituinte Mário Co
vas.

O SR. CONSTITUINTEMÁRIO COVAS- Obri
gado. Devo uma satisfação à Casa, à Corrussão
e, sobretudo, ao meu companheiro Constituinte
Prisco Viana, e também aos demais Partidos.

Por solicitação, que me pareceu perfeitamente
pertinente, dos pequenos partidos, para que o
problema pudesse, inclusive, sofrer um exame
mais profundo, a despeito de eu dever afirmar
desde logo que um trabalho produzido pelo Cons
tituinte Prisco Viana terá tido todo o exame possí
vel mas, mais do que isso, devo dizer, Sr. Presi
dente, e o faço até com certo prazer, num instante
em que sou apresentado como absolutamente
intransigente, em todos os jornais que leio, por
ser eu exatamente o autor da emenda que produ
ziu este parágrafo, embora o tenha feito, origina
riamente, na Subsornissão, mas, tendo em vista
o interesse dos pequenos Partidos'~ sem que
isso signifique um compromisso futuro, a não
ser o de um reexame maÍs.\?rofundo da matéria,
nós, neste instante, concordamos em que os pará
grafos sejam suprimidos e que, posteriormente,
através de duas emendas, se reinscrevam os dis
positivos que foram aprovados nas subcomis
sões.

No instante em que estamos afirmando isso,
assumimos também o compromisso, porque a
votação terá que ser feita em separado, de, com
a supressão, votarmos, na mesma ocasião em
que as emendas sejam votadas, favoravelmente
à inclusão das emendas. Queremos deixar isso
antecipadamente grifado.

Mas também queremos afirmar que, tendo em
vista um cenário e uma paisagem partidária de
cente, digna, com Partidos que, além do conteúdo
doutrinário possam se apresentar perante a opi
nião pública, como, não apenas defendendo um
programa, mas tendo uma vida democrática inter
na e um conjunto de atitudes perfeitamente sus
tentáveis, nós nos antecipamos no dizer e no afir
mar que, inclusive com a concordância dos pe
quenos partidos, com a concordância do PFL,
nós nos dispomos a, particularmente, contando,
certamente, com o trabalho inestimável dos mes
mos Relatores, seguramente, Sr. Presidente, e ten
tar, ao longo da caminhada, produzir um dispo
sitivo a respeito da vida partidária que pode, sem
eliminar ou pelo menos, possibilitando o cresci
mento dos Partidos de maneira geral, possam,
igualmente, permitir uma vida partidária absoluta
mente desprovida de qualquer largo de descon
fiança.

De forma que, neste instante, eu declaro não
apenas em meu nome, em nome do PMDB mas,

sobretudo como satisfação ao Relator, pelo fato
de que fui eu próprio o apresentador da emenda
que produziu esse resultado. Portanto, ao concor
dar com a retirada, isso em nada desabona o
trabalho do Relator, na medida em que estamos
abrindo mão de uma emenda que era da nossa
própria lavra. O fato do Relator subscrevê-la, evi
dentemente que a enriqueceu, mas isto não signi
fica que ela seja definitivamente abandonada e
nem que qualquer critério definitivo esteja fixado.
Então, somente que se adie para uma discussão
posterior qual a melhor forma para a vida parti
dária.

A SRA. CONSmUINTE ÚDICE DA MATA 
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Lídíce
da Mata, para encaminhar a votação.

A SRA. CONSmUINTE ÚDICE DA MATA 
Sr. Presidente, como autora do destaque, eu gos
taira, inclusive, de ressaltar que os diversos com
panheiros que acompanharam a discussão na
Subcomissão de Legislação Eleitoral sabem que
me dediquei de forma específica ao item que trata
dos Partidos políticos. Porque compreendo, Sr.
Presidente, caros companheiros Constituintes, de
que a questão da organização partidária e a forma
da legislação eleitoral, a forma de como vamos
organizar a eleição dos representantes do povo,
definirá um maior ou menor grau, o tipo de demo
cracia que nós seremos capaz de construir neste
Pais.

Quando falamos da necessidade da liberdade
de organização partidária, não podemos entender
isso apenas como uma colocação genérica, onde,
logo após, se criem instrumentos pelo qual se
cerceie a liberdade e o acesso dos partidos políti
cos, ao grande povo, à grande massa popula
cional do nosso País, à possibilidade de ingressar
neste partido.

Os .eompanheiros sabem que fui contra, por
exemplo, à quetão que vai ser recolocada, da exi
gência de meio por cento de filiados aos partidos
políticos para que pudéssemos concorrer às elei
ções municipais, porque acredito que esta é uma
forma de fortalecimento artificialdos partidos polí
ticos. O meu Partido não tem que ter a obrigação
de se organizar e, portanto, de ter um inchamento
artificialsem que isto resulte numa militância polí
tica objetiva, e que é a nossa forma de atuação
partidária, porque assim o deseja a lei para se
igualar aos diversos Partidos. No entanto, nós es
tamos abrindo a possibilidade de concordar e in
gressar neste acordo geral, porque entendemos
a necessidade de sentarmos à mesa todos os
partidos que compõem esta Constituinte para de
cidirmos e para definirmos uma forma de organi
zação partidária que seja capaz de abraçar, ou
seja, de ir ao encontro do desejo popular que
é ter a livre organização partidária neste País.

Quando o povo decidiu ir às ruas para acabar
com o regime militar anterior, decidiu que deveria
mos mudar o bipartidarismo, decidiu que devería
mos construir uma nação capaz de assumir a
liberdade de organização partidária como a liber
dade de organização de todo o povo. As restrições
que se fazem, aqui, à liberdade de organização
partidária, por exemplo, com essa exigência do
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meio por cento, levará, se nós formos somar e
levar em consideração que nas últimas eleições
tivemos quase que 40 partidos organizados no
País, e se cada um desses 40 partidos tiverem
que ter meio por cento para concorrer as eleições
mumcipais, estaduais ou nacionais, nós teremos
que exigir, Sr. Presidente, que cerca de 20% da
população brasileiraseja filiada a um partido polí
tico. E isto, na minha opíruâo, é um absurdo de
se impor à população. A organização partidária
deve ser um desejo livre daquele cidadão que
desejar ingressar numa sigla partidária, desejar
abraçar um programa político partidário. Nós te
mos defendido isto como defendemos a idéia
do direito de pleitear,embora os partidos tenham
o direitode vetar o ingresso do cidadão que consi
derem não tenha uma atuação prática, coadu
nante com o programa que defende.

Portanto, Sr. Presidente, nós temos uma formu
lação e uma idéiaglobal em relação a orqamzação
partidária, em nosso País, que parte do princípio
de que nós não devemos ter medo da legenda
de aluguel e que nós não devemos começar a
utilizar a idéia de que os pequenos partidos são
uma legenda de aluguel. Muito pelo contrário.
Hoje, sim, são os grandes partidos, neste País,
que são as verdadeiras legendas de 'aluguel para
os oportunistas que, em última hora, mudam a
sua posição política para sensibilizaro eleitorado
com posições mais mudancistas. Portanto, este
argumento nós não aceitamos. Nós estamos en
trando no mérito da questão apenas para afirmar
nossa posição, embora participemos de todo esse
acordo feito aqui. Mas não podemos deixar de
registrar a nossa posição, Sr. Presidente, lembran
do, inclusiveaos companheiros, que nós precisa
mos ter sensibilidadepara o entendimento de que
as minorias partidárias podem vir a se transfor
mar, dependendo da opinião popular, em maioria.
Nós tivemos, neste País,o maior Partido do Conti
nente Sul-Americano,o PDSque, hoje, é o terceiro
desta Constitumte. Hoje temos, também, um
grande partido que, daqui há dois ou três meses,
pode não ser o maíor desta Constituinte ou de
qualquer Congresso Nacional.

Portanto, nós temos que levarem consideração
e ter como princípio fundamental de seleção da
organização partidária,no País, a vontade popular
e não a vontade das leis ou o acordo que possa
existirentre algumas lideranças em determinado
momento. Só ao povo deve caber o limite da
organização partidária.Se o povo não quiser votar
no PC do B,não quiser eleger os seus candidatos,
ele o fará, ele não votará e, assim, daqui há algum
tempo, poderá até se extinguir esse partido. Mas
não pode, através de uma legislação, querer se
impor à vontade do povo, querer se sobrepor à
vontade popular e nós, portanto, precisamos en
tender quando discutimos a questão dos partidos
políticos,quando discutimos a questão da forma
de votação, neste País, que nós não estamos dis
cutindo questões menores, nós estamos definin
do e decidindo) o tamanho da democracia no Bra
sil, e que nós estamos nos comportando a favor
de um determinado tipo de democracia que pode
ser a mais ampla ou votando a favor de uma
democracia restritiva e limitada.

É por isto, Sr. Presidente, que nós nos coloca
mos contra esse § 10 deste artigo, porque o consi
deramos excessivamente limitativo, num País, in
clusive,que acaba de saír de 21 anos de ditadura

rmlítar, onde o bipartidarismo era imposto ao po
vo, e onde, objetivamente, não existem fortes par
tidos, esta que é a verdade. Existem certos parti
dos que são fortes conjunturalmente, porque re
sultaram desse processo de mudança política no
Brasil.Mas cabe, agora, estabelecida a democra
cia neste País, redefinirmos as regras partidánas
e o povo saberá, sabiamente, se posicionar.Muito
obrigada. (Muitobem!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o nobre ConstituinteRicardo Fiúza
para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Constituintes. O assunto
é extremamente polêmico, mas nós estamos
diante de uma situação de fato, Sr. Presidente,
estamos elaborando uma Constituição, estamos
escrevendo o texto, e nada disto será perene ou
exeqüível se nós não tivermos instituições políti
cas sólidas neste País. E, aí, nesta hipótese, se
avultacomo pnncipal, a posição dos partidos poli
ticos, O que nós estamos vendo, no Brasil,hoje,
é um festival, realmente de legendas de aluguel
para compor interesses imediatos de eleição, par
tidos que se reúnem, simplesmente, às vésperas
das eleições e, neste quadro, nesta hipótese, a
minha opinião é que nós devemos criar, realmen
te, algumas condições, algumas exigências para
termos partidos nacionais sólidos, estáveis, com
doutrina, alguns até com ideologia, partidos de
mocráticos com idéias. Mas,aí, surge um proble
ma, Sr. Presidente. Sinceramente, como admi
rador do brilho do Deputado Pnsco Viana, não
gosto da redação, porque embora S. EX crie a
exigência de 3%, logo abaixo S. EX convalida
a eleição. Acho, inclusive, o texto anterior bem
melhor. Diminuir as exigências - 1%, etc. 
era mais fácil e, ao mesmo tempo, o texto atual
do substitutivo convalida a eleição do candidato,
na hipótese do partido não vir a se consolidar.
Aminha posição é a de criardificuldadesà prolife
ração do partido.Surge, entretanto, um problema
de consciência - todo mundo sabe que eu sou
anticomunista - sou um homem da livre inicia
tiva,tenho a obrigação de tudo fazerpara derrotar
os comunistas no Brasil, mas tenho a obrigação
igual, idêntica, de permitir que eles tenham os
instrumentos democráticos para lutar comigo. Eu
sou a favor, perfeitamente a favor da legalização
dos partidos comunistas aos quais dedicarei a
minha vida para derrotar, mas não posso permitir
é que se misture no mesmo saco pessoas que
defendem idéias e princípios, ideologias com as
quais discordo - enfatizo- mas que pelos seus
tamanhos sejam confundidos com Partidos de
aproveitadores de legenda de aluguel. Nós temos
que utilizar a nossa inteligência e a nossa criativi
dade para permitir que os partidos ideológicos
sobrevivam, se consolidem como instrumentos
da democracia, para que eles trabalhem no leito
normal da democracia, no canal normal, e não
como grupo de pressão e atuando às escondidas.
É um direito que assiste aos comunistas defen
derem as suas idéias como é a minha obrigação
destruir as suas idéias.

Por esta forma, eu acho que nós temos que
utilizar a nossa inteligênciapara permitira sobrevi
vência dos partidos políticos e impedir - não
sei qual é a forma - que apareçam as legendas

de aluguel, os descaramentos que estamos vendo
às vésperas das eleições. Esta é a nossa posição,
e a única sugestão que eu poderia fazer à Casa,
neste momento, seria um pedido à Comissão,
ao Sr. Presidente e ao Sr. Relator,para que deixás
semos este destaque por último, para que possa
mos conversar durante todo esse período - de
hoje para amanhã -; como é uma questão extre
mamente polêmica, para verificar se chegamos
a uma forma que, certamente, não deverá ser
a forma que permita essa atomização absurda
e desmoralizante do processo partidário.

O SR.PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ca
be-me dar uma explicação ao Deputado Ricardo
Fiúza. Quando nós suspendemos a reumão por
alguns minutos, pedindo ao Líder Mário Covas
e aos demais líderes que viessem à Mesa, S. Ex'"
não chegaram até a Mesa, de saída, ficaram lá
embaixo e lá mesmo conseguiram um acordo.
Este acordo prevê, nobre Deputado, que, prejudi
cado o texto do substitutivo,se aprovado o desta
que da nobre Constituinte Deputada Lídice da
Mata, seja apreciada, em seguida, no momento
oportuno, em seqüência não imediata, a emenda
substitutiva, porque todas as emendas supressí
vas ficarão prejudicadas, todas as emendas modi
ficativas ficarão prejudicadas, todas as emendas
aditivas serão prejudicadas, não posso aditar o
nada ao nada, mas eu posso substituir. E, então,
há a possibilidade de receber duas emendas do
Deputado Francisco Rossi, onde esse percentual
se modifica- de 3% para 1%, e 0,5% de filiados
em todo o territórionacional para o partido nacio
nal,0,5% para o estadual e 0,5% para o municipal,
respectivamente. Então, foi a explicação que fal
tou dar, provavelmente a partir do entendimento
com os líderes e com V. Ex'"Quanto a postegar
a matéria para deixá-Iapara o final, eu não posso
porque não tenho nenhuma base regimental para
isso.

Concedo a palavra,para encaminhar a votação,
ao nobre Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Sr. Presidente, eu gostaria de aditar aos esclareci
mentos que V.Ex' acaba de fazera esta Comissão
exatamente o seguinte, em relação ao que acaba
de declarar, aqui, o nobre Constituinte Ricardo
Fiúza.Ao longo dos entendimentos que se man
teve aqui, sempre se teve presente duas necessi
dades: de um lado, a de se estabelecer meca
nismos pelos quais o ato de criação, de manu
tenção e de existênciados Partidos sejam detalha
dos, definidos, de modo a que não se tenha,
no futuro, uma proliferação absolutamente inde
sejável de partidos e de legendas; e, de outro
lado, a necessidade desse detalhamento não se
dar de forma a suprimira possibilidade e a existên
cia de partidos que têm uma vida própria, têm
uma ideologia própria e têm todo o espaço políti
co; e a necessidade de terem esse espaço político.
Mas fixadas essas duas premissas, no ponto de
vista regimental, nós tínhamos pouco espaço, no
sentido de que há aqui um dispositivo que se
pretendia e se pretende suprimir, mas havia a
necessidade, exatamente para ser fiel ao acordo,
de se colocar algum dispositivoque estabelecesse
alguma restrição e nesse sentido é que surgiram,
oportunamente, as duas emendas de rr 558 e
559, do nobre Deputado Francisco Rossi.
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Concluo, aditando o seguinte: ao longo das
conversas que mantivemos, deixamos muito claro
- todos nós - que esse tema haverá de merecer
novas e sucessivas negociações, e que apenas
não podem, agora, chegar a uma outra fórmula
porque estamos, neste momento, subordinados
àquilo que, regimentalmente, exista para ser deba
tido e posto em votação. Nessa medida, apóio
os termos do entendimento feito, rejeitando os
dois parágrafos que estão em discussão e, numa
outra etapa de votação, aprovando-se duas emen
das do Deputado Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA- Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimen
to.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) 
Tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE RICARDOFIUZA- En
tão, eu estou entendendo que há um acordo, há
um compromisso, há um acordo de cavalheiros,
em que, embora rejeitada, necessariamente se
aprovará a segunda. Porque está havendo um
hiato de tempo, onde a confiança, que nunca
faltou nos entendimentos nesta Casa, será man
tida, porque nós estaremos mutilando, então, o
texto do nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Exatamente. O que eu não posso fazer é submeter
imediatamente as emendas, como sequêncía ao
resultado que o Plenáno der para este destaque.
As emendas têm que ser votadas no seu mo
mento oportuno.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) 
Tem a palavra V. Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, eu entendi, pelo que V. Ex' expôs no
início da discussão, que a rejeição do § I" implica
na rejeição do § 2° Então, eu consulto a Presi
dência se a emenda do Deputado Francisco Rossi
compreende, também, o restabelecimento das
disposições do § 2' Porque, se por um lado eu
acho que não pode haver um pluripartidarismo
efetivo, também estou de acordo que se dimi
nuam as restrições para não inviabilizar os partr
dos ideológicos. Mas, se nós rejeitamos as duas,
e a emenda só comportar o § 1°, aquele segundo
dispositivo, que é um dispositivo de respeito à
vontade do eleitor, ficará eliminado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
questão de ordem de V. Ex" é inteiramente perti
nente, e é muito interessante que os Srs. Consti
tumtes se detenham sobre ela. O que está levan
tado pelo nobre Constituinte:

"§ 2° Os eleitos por partidos que não te
nham satisfeitas as condições do parágrafo
anterior, não perderão o mandato, cujo exer
cício será regulado por lei."

Nas emendas oferecidas pela emenda aditiva,
apresentada pelo Deputado Francisco Rossi, isso
não consta. Consta apenas que só poderão con
correr às eleições nacionais, estaduais e muni
cipais os partidos que contarem com um mínimo
de 0,5% de filiados em relação ao total de eleitores
no País, no Estado ou no Município, respectiva-

mente. E a outra, em que são considerados parti
dos de àmbito nacional e, como tal, gozando de
privilégios Quer dizer, define o que é partido na
cional, mas não precata, não resguarda o proble
ma que está colocado no § 2°, onde os eleitos
por partidos, que não tenham satisfeitas as condi
ções do parágrafo anterior, não perderão o man
dato.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Sr Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Es
tou dando primeiro uma resposta à questão de
ordem formulada. A questão de ordem formulada
é mais um esclarecimento que foi feito para...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar
a questão de ordem levantada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
nobre Constituinte Deputado Saulo Queiróz solici
tou a palavra anteriormente. Em seguida, darei
a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Sr. Presidente, tenho comigo que há quase que
uma posição consensual nesta Comissão, com
vistas a se buscar um acordo, o que, aliás, já
foi feito e que, presumo, a grande maioria cum
prirá.

Quanto à questão de ordem levantada, agora
há pouco, apenas para informação e para que
seja agregada ao próprio acordo, tenho uma pro
posição, tenho um destaque a uma emenda su
pressiva do § 2° do art. 12, com o que a questão
ficaria superada.

O SR. COSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Para contraditar, Sr. Presidente.,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra contraditar a questão de ordem, tem a palavra
o Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
São duas coisas distintas. O § 1° do art. 12, do
Substitutivo do Relator, trata da questão da repre
sentação dos partidos no Senado Federal e na
Câmara dos Deputados, ou seja, só terá represen
tação - e não se trata se é Partido nacional,
se é Partido municipal ou é estadual, se tem regis
tro definitivo, provisório ou deixa de ter. Refere-se
apenas à representação - quer dizer, se Parla
mentares eleitos irão representar o Partido. Caso
não atinja o quoctente aqui determinado de 3%
do eleitorado, distribuído em 5 Estados, 2% em
cada um deles, mesmo que eleja Deputado ou
Senador, não terá representação no Senado ou
na Câmara.

Por isso, cabe o § 2°, que é a opção feita pelo
Relator, de que mesmo não tendo essa represen
tação, os mandatos serão garantidos, desde que
seja feita a opção por qualquer outro partido que
tenha representação. Essa é a sistemática.

A emenda do Constituinte Francisco Rossi não
trata de representação no Senado ou na Câmara.
Trata apenas que esses Partidos serão conside
rados de âmbito nacional, para efeito de ter direito
a programas de televisão e parece-me que...

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Acesso ao fundo partidário.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
..acesso ao fundo partidário. Não é questão da
representação.

Apenas para esclarecer: por exemplo, o § 2°
poderia voltar ao se aprovar a emenda do Constí
tumte Francisco Rossi. São coisas distintas. Por
que a emenda não trata de representação e o
§ 2° trata da representação por outro partido, da
queles que, eleitos por um partido, não conse
guirão, por não atingirem o quociente ou quorum
assim exigido.

Portanto, são coisas realmente distintas. Supri
mindo-se o § 1°, suprime-se o 2°; aprovado o
outro, cria-se apenas a perspectiva do partido ser
considerado nacional

Agora, eu queria apenas aproveitar o ensejo,
desde que fui parte também no acordo, embora
não possa encaminhar, para dizer que este acordo
não significa que nenhuma das partes, que ne
nhuma dos partidos, que nenhum das lideranças
estão de acordo com a proposta que venha a
ser aprovada. Apenas volta-se ao status quo para
se continuar a discussão, a negociação, a articu
lação política para uma nova etapa na Comissão
de Sistematização.

o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
Constituinte Gerson Peres está com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, eu gostaria de dar uma modesta
contribuição.

Este § 1° e o § 2° não estão bem ajustados
à realidade, porque quando o § 2" diz: "os eleitos
por partidos que não tenham satisfeito as condi
ções do § anterior" - que é o quorum desejado,
imposto, quorum constitucional - "não perde
rão o mandato cujo exercício será regulado por
lei".

Deve perder o mandato por quê? Este cidadão
tem a representatividade do partido ou dele mes
mo? Se o partido deixou de existir, porque não
alcançou a determinação constitucional, o man
dato automaticamente está perdido, e perdido
constitucionalmente.

Ainda há um outro ab~úrdo, que aqui me lem
brou muito bem o nobre Constituinte Antônio
Carlos Konder Reis, como é que uma lei vai regu
lar o exercício desse mandato depois de estar
eleito? É outro absurdo redacional; " ...não per
derá o mandato, cujo exercício será regulado por
lei". Como é que a lei vai regular o meu mandato,
o exercício do meu mandato?

Então, esta é a consideração que eu faria para
ver se poderíamos suprimir isto, pura e simples
mente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Dou a palavra ao Constituinte Tito Costa. Não
há figura de réplica e tréplica, nobre Constituinte,
pois V. Ex" já apresentou a questão de ordem
e ela agora estã sendo uma decorrência.

Darei a palavra ao Constituinte Tito Costa e
encerrarei, porque, em seguida, a Presidência da
rá a sua palavra final.
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o SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes. Ouvi aqui inúmeros
argumentos de natureza política e não vou a eles
me referir, porque já foram demais focalizados.

Se bem entendi a colocação do Constituinte
Mário Covas, ele propunha a retirada desses pará
grafos para uma posterior consideração. Quero
me deter numa consideração de natureza emi
nentemente técnica, porque dispositivo seme
lhante a este está hoje na nossa lei orgânica dos
Partidos. Não me parece que deva ser um preceito
de natureza constitucional, até porque a sua even
tual alteração, ao longo da nossa vivência demo
crática, será mais fácil dentro do bojo de uma
lei ordinária. Daí por que estou de pleno acordo
com a retirada para que, ainda dentro das palavras
do Constituinte Mário Covas, se cuide da matéria
mais adiante, mas dentro da legislação ordinária
e não no texto constitucional.

É apenas uma achega que trago para a consi
deração dos meus colegas Constituintes.

- O SR CONSTITUINTE RUY NEDEL - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
la ordem, tem a palavra o Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Não
posso concordar com a supressão e não posso
concordar com o acordo, pois temos pessoal
mente uma emenda substitutiva onde temos uma
visão diferente, que é a idéia de não bloquear
o crescimento partidário de forma alguma e essa
nos parece que bloqueia drasticamente.

No entanto, bloqueia o abuso de candidaturas,
gera restrições quanto às candidaturas majori
tárias a Prefeito, Governador ou Presidente da Re
pública para os Partidos que não tenham uma
representatividade mínima para conquistar o di
reito a apresentar esses condidatos.

É uma emenda substitutiva, eu não estava aqui,
no inicio, quando falaram no eventual acordo,
quero deixar claro aqui que não posso pactuar
com esse acordo, porque tenho que fazer esta
defesa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vou fazer uma proposta ao Plenário.

É evidente que os Constituintes Mário Covas,
Roberto Freire, Saulo Queiróz e Lídice da Mata,
que estiveram participando do entendimento de
há pouco, mesmo com uma emenda substitutiva,
por parte do Constituinte Francisco Rossi, não
se resolve a questão. E não se resolve, exatamente
porque as matérias tratadas são distmtas, como
foi salientado pelo Constituinte Saulo Queiroz, ain
da há pouco.

No lo §, que é o objeto da posição original
da ConstItuinte Lídrce da Mata, trata-se de repre
sentação, como salientou, ainda há pouco, tam
bém o Constituinte Roberto Freire.

O 2° § diz que "os eleitos por partidos que
não tenham satisfeito essas condições" - quer
dizer, essa representação - "não perderão o
mandato, cujo exercício será regulado por lei".

Nas propostas substitutivas do Constituinte
Francisco Rossi trata-se apenas de definir o que
é Partido Nacional e o que é condição de elegibi
lidade de um candidato que pertença a determi
nado Partido. Se ele não satisfizer determinadas
percentagens, não poderá ser candidato.

Então, sugiro o seguinte: que tomemos, como
de início foi apresentado, para votação em sepa
rado, o pedido de destaque da Constituinte Lídice
da Mata no § 1°; o § 2° teria, como decorrência,
se aprovado o destaque, uma modificação de re
dação; e onde está escrito "os eleitos por partidos
que não tenham satisfeito as condições do § ante
rior", porque ele deixaria de existir, escreveríamos
"os eleitos por partidos que não tenham satisfei
toas condições de representação na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal".

A partir dai, estaria garantido o mandato Por
que, do contrário, iriamos ter duas supressões
ao invés de uma só. E se tivermos uma SÓ, não
sei como fazer a supressão de um e manter o
parágrafo seguinte, que é inteiramente subordi
nado ao primeiro.

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDEIRO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Airton
Cordeiro.

O SR. CONSmUINTEAlRTON CORDEIRO
Sr. Presidente, a impressão que tenho é que se
for suprimido o § 1°, o § 2° é, inclusive, desne
cessário. Porque, se a lei não estabelecer explicita
mente que perderá o mandato, não há neces
sidade de se colocar na lei esse dispositivo. Aqui
não se cogita de subtrair ou não o mandato do
Parlamentar. O que se fala é da representação
do partido político. Então, me parece que é desne
cessária inclusive a emenda proposta por V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) 
Gostaria de ouvir o Relator.

O SR. REtATOR (prisco Viana) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs, Constituintes, tenho, não de ago
ra, mas de há muito tempo, no meu tempo de
repórter político da imprensa do Rio de Janeiro,
uma profunda admiração pelo nobre Constituinte
Mário Covas, tenho respeito por S. Ex", pela serie
dade de sua vida pública, mas lamento a posição
que S. Ex' adota, nesse instante.

O dispositivo incluído como § 1° do art. 12
- e S. Ex' isso declarou - baseou-se, em grande
parte, em emenda de sua autoria, que coincidia
com uma idéia defendida pelo Relator, há muito
tempo. Se esse dispositivo vier a ser rejeitado,
não o lamentarei como Relator, porque aqui não
estou defendendo causa pessoal, interesse pes
soal ou obra pessoal; lamentarei profundamente
como alguém, há mais de vinte anos dedicado
à VIda partidária, à montagem do sistema parti
dário brasileiro, ao aperfeiçoamento da prática
partidária, convencido que estou que, sem um
quadro partidário sólido, sem partidos verdadei
ros, sem partidos com nitidez ideológica, doutri
nária, programática, não teremos democracia for
te. Se vamos favorecer a atomização do quadro
partidário, se vamos, em lugar de consagrar o
princípio do pluripartidarismo, que já foi votado
por este Plenário ao aceitar o substitutivo, favore
cer ao multipartidarismo anárquico e caótico, es
taremos, antes de tudo isso, condenando à fra
queza, à fragilidade, e quem sabe, à morte, o siste
ma democrático. O Sr. Constituinte Senador Má
rio Covas, Líder do meu partido, na sua proposta
de emenda, quando pedia a modificação do art.
16 do então anteprojeto, dizia que a atuação dos

partidos deveria ser permanente e de âmbito na
cional, princípio consagrado no caput deste arti
go, que estamos discutindo e votando. S. Ex' ao
propor a regra que estamos discutindo e que re
produz rigorosamente a que consta na atual Cons
tituição, para preservar o princípio que estava pa
trocínando, ia mais além, porque dizia:

"Será cancelado o registro do partido que,
em duas eleições gerais e consecutivas para
a Câmara dos Deputados, não obtiver o apoio
expresso em votos de 3% do eleitorado na
cional, apurados em eleições gerais para a
Câmara dos Deputados e distribuídos pelo
menos em cinco Estados, com um mímmo
de 5% do eleitorado de cada um deles."

Aproveitamos parte da emenda, não fomos tão
rigorosos quanto queria que fossemos o Consti
tuinte Mário Covas. Preferimos, ao contrário, ser
benevolentes, abrindo a oportunidade àqueles
que, tendo adquirido nas urnas o voto e não ha
vendo logrado o seu partido, atingir os percentuais
mínimos, pudessem preservar o seu mandato.

Sr. Presidente, o Relator, como disse, não tem
questões pessoais, defende idéias e princípios,
e a idéia básica de toda essa minha longa atividade
política, é a de fazer partidos e fortalecê-los como
pressuposto princípal da existência da democra
cia. Por isso é que também luto por partidos verda
deiros, por isso é que discordei quando o Líder
da Mmoria na Câmara dos Deputados, em reunião
com Líderes de todos os partidos, que se ínstí
tuísse para eleição proporcional o sistema da coli
gação. E foi exatamente a coligação que nos levou
a uma fraude eleitoral. Por que quantos votaram
num partido, numa idéia, na idéia que o partido
representava, para eleger outros partidos e outras
idéias? O Partido Comunista do Brasil não elegeu
um só representante em legenda própria, elegeu
nas coligações. Então, estou de pleno acordo com
a Constituinte Lídice da Mata. Precisamos traba
lhar para os partidos verdadeiros, aqueles que
possam ser reconhecidos com nitidez pelas idéias
que apresentam e que corram, em nome de suas
idéias, os riscos das eleições.

Sr. Presidente, não devo me alongar. Os parti
dos estão se entendendo. Lamentarei amanhã se,
em lugar de favorecermos a um quadro partidário
estável, dermos aqui a nossa contribuição para
a instabilidade partidária, que é a maior garantia
da instabilidade política e democrática do País
Era o encaminhamento que eu gostaria de fazer,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Pe
la ordem, tem a palavra o nobre Constituinte Fran
cisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTEFRANCISCOROSSI
Serei breve, Sr. Presidente. Concordo plenamente
que os partidos têm que ser verdadeiros, con
cordo plenamente com o que foi dito pelo nobre
Relator. Mas entendo também que da forma como
está aqui no § 1°, exigem-se tantas condições
para se formar um partido que ele já teria que
nascer grande, e o partido verdadeiro vem de
baixo para CIma, vem das bases. E a nossa pro
posta foi exaustivamente discutida, como tam
bém a proposta do Constituinte Mário Covas no
âmbito da Subcomissão, e ali chegou-se a um
consenso que seria válido. Porque essa proposta
que estamos fazendo, na verdade, foi aprovada
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no âmbito da Subcomissão, tanto a questão do
meio por cento para se disputar a eleição a nível
nacional, a nível estadual e a nível municipal, que
também não é fãcíl, os partidçs ideológicos pe
quenos sabem das dificuldades para se atmgir
esse número de filiados, como também a questão
da representação de 1% dos votos conseguidos,
como também na Câmara Federal, uma repre
sentação que também não é muito fácil de ser
conseguida. .

Com relação ao parágrafo segundo, entende
mos que no momento em que derrubamos o
§ 1°, perde o sentido o § 2', porque estamos defí
nmdo apenas o que é o partido nacional, para
eféito do acesso aos meios de comunicação e
ao fundo partidário. Existe um acordo nesse senti
do, entendo que foi pacífico esse acordo, agora
só nos resta votar, suprimir o parágrafo primeiro
e, data venia, também o § 20

, Sr. Presidente,
e logo em seguida aprovarmos as emendas que
estamos aprovando, que foram aprovadas no âm
bito da Subcomissão.

oSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Es
tamos voltando à mesma questão de ordem, inde
finidamente. Eu gostaria que ganhássemos tem
po, porque a Mesa já tem uma decisão. O Consti
tuinte Jamil Haddad solicita a palavra pela ordem,
eu a concederei, e, em seguida, não mais conce
derei a palavra, pela ordem, sobre a mesma ma
téria.

Tem a palavra o nobre Constituinte JamIl Had
dad, pela ordem.

o SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes. Sabemos da tradi
ção histórica dos Partido Comunista e do Partido
Socialista Brasileiro. O Partido Socialista Brasi
leiro, neste ano, comemora 40 anos de existência,
fundado por João Mangabeira, partido de tradição
histórica, neste País, e que o Ato Institucional N°
12, de 1965 castrou, como castrou anteriormente
o Partido Comunista, em 1946, quando se implan
tou o novo Governo do General Dutra.

O que acho, Sr Presidente, é até elogiável a
posição do Líder do PMDB, a Constituinte, como
podem os partidos que foram cassados e a quem
foi dada a oportunidade de aparecer no quadro
político nacional, a partir de 1985, como poderiam
eles preeencher esses percentuais que estão sen
do colocados, neste momento, no Plenário? É
uma uma inocência. Há desejo dentro dessa pro
posta - quero deixar bem claro - de voltarmos
ao bipartidarismo, o que foi defendido, inclusive,
com todo o respeito, pelo nobre Relator. O nobre
Relator. Constituinte Prisco Viana, apoiou o movi
mento - e era um direito que tinha - o movi
mento de 1964, apoiou o bípartídarísmo. que aca
bou com os partidos que tinham conteúdo ideoló
gico. Porque naquela época, tínhamos um PTB,
tínhamos um PDS, o PSD, tínhamos uma UDN,
tínhamos um Partido Socialista e tínhamos, na
realidade, infelizmente, a cassação dos partidos
comurustas, mas existiam os partidos ideológicos.

Hoje o que se pretende, infelizmente, sou obri
gado a dizer, é exterminar os partidos ideológicos,
que só crescem lenta e progressivamente, porque
nada têm a oferecer a não ser as suas idéias
Neste sentido, faço um apelo e me congratuo
com a posição do nobre Líder Mário Covas, que
entendeu o sentido real do que é uma democracia

plena e abriu a negociação para um diálogo am
plo com todas as Líderanças, Este o sentido que
quero deixar bem claro, neste momento, sem re
taliações, sem acusações a quem quer que seja.
Mas, dentro de um pnncípio ético, político,progra
mático que é o partido i1eológico

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sr.
Constituintes, de acordo com o entendimento que
mantive com a Constituinte Lídice da Mata, S
Ex' volta ao pedido de destaque original. Votação
em separado do § 1c do art 12 do Substitútivo.
Esse o que vamos votar. Caso esse destaque seja
aprovado, com 32 votos "Sim," o § 20 ficará, evi
dentemente, em desconexão com o § lo, mas
caberá à redação final exatamente compatibili
zado

O SR. CONSTITUINTE RICARDO AUZA-;- Sr.
Presidente, para um esclarecimento, peço a V.
Ex' a palavra

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
POIS não.

O SR. CONSTITUINTE RICARDOAUZA-Per
doi-me V.Ex', estou querendo saber apenas cOJ;TlO
vamos votar. Na hipótese de nós aceitarmos a
emenda supressiva, retirando o § 1° e a modifi
cação do § 2', entendi...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
modificação do § 2° fica por conta da redação
final.

O SR. CONSTITUINTE RICARDOAUZA - Os
artigos 16 e 17 do relatório da Subcomissão ficam
destacados como substitutivos e são inseridos no
texto? Porque entendo que vamos colocar alguma
coisa em substituição que vai ser retirado. Porque
então não poderemos votar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
que existe aqui no momento é a possibilidade
de se ínsenr as emendas substitutivas. Vamos
substituir exatamente o texto derrubado. Já estão
apresentadas pelo Constitumte Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE RICARDOFIUZA- Se
ria exatamente como se nós tivéssemos retirando
uma coisa e colocando outra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Exatamente.

Consntuínte Heráclito Fortes, por favor, proceda
à votação. O Constituinte Nilson Gibson proce
derá à anotação dos votos "não."

(Procede-se à votação.)

RESPONDEM À CH'lMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTrfUlNTES:

Antero de Barros - Antonio Britto - Antonio
Perosa - Arnaldo Moraes - Asdrubal Bentes
- Edivaldo Motta - Euclide Scalco - Fausto
Fernandes - Hélio Rosas - Heráclito Fortes 
Iram Saraiva -Israel Pinheiro Filho -José Melo
- José Tavares - Lélio Sousa - Mário Covas
- Nelton Friedrich - Olavo Pires - Osmir Lima
- Tito Costa - Roberto Brant- Robson Marinho
- Ronaldo Cezar Coelho - Rospide Netto -
Waldir Pugliesi - Etevaldo Nogueira - Evaldo
Gonçalves - Ézio Ferreira - Horácio Ferraz 
Jaime Santana-JoséAgripino -José Camargo
- Ricardo Fiuza - Ricardo Izar- Sadie Hauache
- Saulo Queiroz - Jarbas Passarinho - Telmo
Kirst - Airton Cordeiro - Moema São Thiago

- Francisco Rossi - Ottomar de S. Pinto·
José Genoíno - Paulo Delgado - Lídice da Mata
- Paulo Ramos - Ruy Nedel - Cardoso Alves
- Nilson GIbson - Alfredo Campos - Gerson
Camata - AntôniocarIos Konder Reis.

RESPONDEÀ CHAMADA E VOTA "NÃo" O
SR. CONSTffUINTE:

Prisco VIana.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vo
taram "SIM"52 e "NÃo" 1. Está apoiado o desta
que e suprimido do art. 12 o § 1o

Passamos ao pedido de destaque para votação
em separado-do art. 12, § 2°, do Substitutivo.
No que tange à expressão "cujo exercício será
regulado em lei". E isso. Sr. Constituinte Antônio
carlos Konder Reis?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
KONDER REIS - Sr. Presidente, Sr'" e Srs, Cons
tituintes. A matéria já foi objeto de comentário
do nobre Sr Constituinte Gerson Peres.

Entendo, Sr. Presidente, que mantido ou não
o § 2°,em razão da decisão desta Comissão, uma
vez colocado o problema do § 2°, a expressão
constante no Substitutivo "cujo exercício será re
gulado em lei" não corresponde às intenções do
nobre Sr. Relator, no meu modo de ver. Porque
o exercício do mandato de um representante do
povo obedece às normas estabelecidas na Consti
tuição e no Regimento Interno, como lei subsi
diária. Não há como se distinguir o exercício do
mandato de um representante, eleito por um par
tido que tenha alcançado aquela votação, e que
assegure a representação partidária na Câmara
dos Deputados e no Senado, e um partido que
não tenha alcançado essa representação parti
dária, mas cujos eleitos pela sua legenda podem
exercer o mandato em função dessa ressalva
constitucional: "cujo exercício é regulado pela lei",
estabelece uma diferenciação entre o exercício
dos Deputados, cujos partidos tiveram assegu
rada a representação parlamentar, no Senado e
na Câmara, e os partidos, que por não alcançarem
aqueles pressupostos estabelecidos na Constitui
ção e na lei, não possam ter a sua representação
partidána.

Entendo que a expressão não é apropriada às
intenções do Sr. Relator. Por isso, peço a supres
são. O exercício do mandato vai obedecer às mes
mas normas que hão de vigorar para todos os
representantes do povo

E a jusnfícatíva, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE 
Queria levantar apenas uma hipótese, que fOI
aventada Inclusive pela Presidência, de que esse
§ 20 se encontra totalmente prejudicado em fun
ção da supressão do § lo Porque, mesmo que
venha a ser aprovada a proposta do Constituinte
Francisco Rossi - e será aprovada - ela não
trata da representação na Câmara nem no Sena
do Então, realmente, isso daí não tem mais nada
a ver com o projeto. É nitidamente vinculado,
correlato ao § loque foi suprírmdo,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não é, infelizmente, o entendimento da Presidên-
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cia. Entendemos, como falamos ainda há pouco,
e é um § 2°, como se trata de matéria que não
é igual àquela que está sendo regulada pelas
emendas do Constituinte Francisco Rossi, caberia
à Comissão de Redação, por exemplo, adaptá-lo
a partir do momento em que o § 1° cai. Então,
adapta-se na Comissão de Redação.

O SR CONSmUINTE ROBERTO FREIRE 
Não será nacional, mas tem parlamentares, tudo
bem. Só para garantir o mandato.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, eu gostaria de dar uma explicação ao nobre
Sr. Constituinte Antôniocarlos Konder Reis.

Sabe S. Ex" que o atual texto Constitucional,
redigido em ambiente de acordo partidário indis
criminado, adotou a seguinte norma: os eleitos
por partidos que não obtiverem os percentuais
exigidos pelo parágrafo anterior, terão seus man
datos preservados, desde que optem, no prazo
de 60 dias, por qualquer dos partidos remanes
centes.

V.Ex"não percebeu a distinção que existe entre
o mandato adquirido por alguém, filiado a um
partido que ganhou a condição de ter represen
tação no Senado e na Câmara, com o mandato
de quem pertence a um partido que não demons
trou representatividade popular para chegar ao
Congresso Nacional. Por isso, é que ocorreu-nos
preservar o mandato em respeito à manifestação
popular e criar a possibilidade de a lei estabelecer
as condições em que este deputado, de mandato
diferente daquele outro, possa exercê-lo.

Foi este o nosso entendimento, e faço este es·
clarecimento, com muito acanhamento, pelo res
peito que tenho ao talento jurídico de V. Ex", a
experiência política de V.Ex-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passaremos à votação.

Está-se tratando de eliminar do texto do art.
12, § 2°, a expressão: "cujo exercício será regulado
em lei".

Os votos "Sim" são favoráveis ao destaque,
conseqüentemente, eliminam a expressão. Os vo
tos "Não" mantêm o texto do substitutivo.

(Procede-se ti votaçêo.)

RESPONDEM À CH4MADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONSTJJWNTES:

Antônio Britto, Antonio Peroza,Arnaldo Martins,
Asdrubal Bentes, Edivaldo Motta, Euclides Scalco,
Heráclito Fortes, Iram Saraiva, Israel Pinheiro Fi
lho, José Tavares, Lélio de Souza, Nelton Frie
drich, Olavo Pires, Osmir Lima, Prisco Viana, Ro
berto Brant, Robson Marinho, Ronaldo Cezar Coe
lho, Rospide Netto, Waldir Pugliesi, Etevaldo No
gueira, Evaldo Gonçalves, Ézio Ferreira, Horácio
Ferraz, José Agripino, Ricardo Fiuza, Ricardo Izar,
Sadie Hauache, Saulo Queiroz, Jarbas Passarinho,
Telmo Kirst, Airton Cordeiro, Moema São Thiago,
Francisco Rossi, Ottomar Pinto, José Genoíno,
Paulo Delgado, Lídice da Mata, Alfredo Campos,
Nilson Gibson, Paulo Ramos, José Freire, Ruy Ne
deI.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vou proclamar o resultado.

Votaram Sim 43 Srs. Constituintes.
Está, portanto, suprimida a expressão "cujo

exercício será regulado em lei".

Passemos, agora, ao pedido de destaque para
a votação em separado do Art. 15. Proponentes:
Constituintes Robson Marinho, Ruy Nedel. .

O SR. CONSmUINTEALFREDO CAMPOS
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palvra o Constituinte Alfredo Campos, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALFREDO CAMPOS
Sr. Presidente, parece-me que o art. 14 está auto
maticamente prejudicado, porque ele se refere
ao § 1° do art. 12.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex" tem razão. A Comissão de Redação para a
redação final tratará disso.

...Antôniocarlos Konder Reis e Tito Costa.
Está franqueada a palavra para encaminha

mento de votação.
Tem a palavra o nobre Constituinte Antônio

carlos Konder Reis.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNlOCARLOS
KONDER REIS - O destaque que apresentei,
Sr. Presidente, é para o art. 16.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex" tem razão. Foi grampeado por equívoco no
art. 15. Os proponentes, portanto, são os Consti
tumtes Robson Marinho, Ruy Nedel e Tito Costa.

Concedo a palavra ao Constituinte José Genoi
no, para encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, considero um certo casuísmo, na
elaboração do texto constitucional, tratarmos de
uma maneira um tanto ou quanto sutil da questão
do mandato dos prefeitos eleitos em 86, cnando
a figura do mandato-tampão. É óbvio que a ques
tão da coincidência de mandatos é outra idéia
que fortalece a opinião do Relator na defesa do
art. 15.No entanto, Sr. Presidente, o próprio Rela
tor, quando coloca um dísposnívo que permite
a reeleição dos prefeitos é exatamente porque
considera que esse mandato-tampão de dois
anos não tem um sigmficado político maior. Ve
jam bem, Sr. Presidente, SI'"' e Srs. Constituintes,
os prefeitos eleitos para dois anos terão nova
mente eleição, e vamos ter, na verdade, a eleição
para pré-candidatos. A administração nesses dois
anos vai servir muito mais para ser um instru
mento político, um instrumento de cabo eleitoral
dessas administrações, tendo em vista a eleição
seguinte e não a administração no período que
está sendo defendido pelo nobre Sr. Relator. Con
sidero importante a retirada do art. 15. É um certo
casuísmo, como falei aqui, estabelecer esse man
dato-tampão. Seria discutível e, aí sim, teríamos
um argumento mais forte do ponto de vista políti
co, se fosse o motivo essencial, a coincidência
de mandatos, termos eleições para um período
mais longo.

Eu gostaria de discutir a questão da coinci
dência de eleições. Estou entre aqueles que
acham importante que tenhamos um processo
eleitoral não totalmente coincidente, que tenha
mos eleições numa períodicidade menor do que
a aqui apresentada pejo nobre Relator, na defesa
do art 15. Essa coincidência geral pode, numa
situação política como a que estamos vivendo,
isso faz parte, inclusive, da nossa história parti-

dáría, da nossa história eleitoral, e desfigura o
caráter essencial daquela eleição prioritária. Uma
eleição para o Parlamento Nacional, quando coin
cide com eleições municipais, muitas vezes, fica
desfigurada, porque o que passa a predominar
é a eleição local, é a eleição regional, são os inte
resses específicos. Sou de opinião contrária a essa
coincidência geral de eleições. Mas o argumento
central é que com esse mandato-tampão de dois
anos - com esse argumento, faço um apelo aos
membros desta Comissão para rejeitarmos o art.
15 -, na verdade, não estamos elegendo prefei
tos para administrar as prefeituras por dois anos.
Estamos elegendo prefeitos que transformarão
esses dois anos em instrumentos eleitorais para
as eleições seguintes, na medida em que eles
podem ser reeleitos. Não podemos aprovar, na
feitura da nova Carta constitucional, um dispo
sitivo que possa dar margem a esse tipo de equí
voco, a esse tipo de erro, principalmente porque
temos exemplos de sobra de que, muitas vezes,
o direito à reeleição, que podíamos até abordar
como uma questão democrática, muitas vezes,
na história concreta do Brasil, tem uma conotação
de transformar as administrações em fisiologis
mos, em cabides de emprego, em instrmento po
lítíco-partldárío, muito mais do que resolver os
problemas essenciais da população que elegeu
esse prefeito. Portanto, o meu encaminhamento
é pela rejeição do art. 15.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Constituinte Francisco Rossi,
para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Entendemos que o sistema eleitoral é mais per
feito à medida em que ele possibilita ao eleitor
a definição do seu voto. Não vejo como, numa
coincidência de eleições, o eleitor possa ter essa
oportunidade de definir bem o seu voto, no mo
mento em que vários temas vão estar sendo dis
cutidos no mesmo momento; temas de interesse
municipal, temas de interesse estadual e temas,
eventualmente até, de interesse nacional. Enten
demos que a coincidência de eleição é altamente
salutar para o processo democrático. Temos que
falar algumas verdades, bem claramente. Há
aqueles que têm - evidentemente não se trata
do caso do nobre Relator, que conhecemos e
admiramos, já de longa data -, mas sabemos
que existem parlamentares que estiveram à busca
dessa coincidência de mandatos e de eleições,
para que pudessem, o vereador, o prefeito, o de
putado estadual, ser os responsáveis pelas vitórias
daqueles que muitas vezes têm chegado ao Con
gresso Nacional através desse processo. Basta
que voltemos ao que aconteceu em 1982, quando
da coincidência de todos os mandatos e de todas
as eleições, muitos candidatos sequer foram às
bases, e chegaram ao Congresso Nacional pelo
poder, pela influência do poder econômico, pelo
dinheiro que foi distribuído, pelo casuísmo, inclu
sive.

Entendemos sumamente importante que su
primamos o art. 15 do substitutivo do nobre Rela
tor, e restabeleçamos a não-coincidência de man
datos, dando a oportunidade ao eleitor de votar
bem, de definir claramente o seu voto, de discutir
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os temas em praça pública, para discutir com
seus candidatos os temas de seu interesse parti
cular, a nível municipal, os temas de interesse
de um Estado e os temas de interesse nacional.

Por outro lado, entendemos, com relação ao
mandato-tampão, que tão logo o candidato seja
eleito ele já estará se defrontando com a sua pró
pria sucessão. Sabemos, e falo muito à vontade,
porque fui prefeito municipal de uma cidade gran
de, que o prefeito municipal, no primeiro ano,
se vê às voltas com uma infinidade de problemas.
Ainda mais agora que estamos vivendo uma crise
sem precedentes na história da economia nacio
nal, fico imaginando os problemas que os prefei
tos municipais vão enfrentar no primeiro ano da
sua administração. Apesar da preocupação do
nobre relator de resguardar o interesse desses
prefeitos, dando-lhes a possibildiade de uma ree
leição, não vemos como esses prefeitos poderão
viabilizar suas próprias candidaturas num proces
so de reeleição, desgastados que estarão, logo
no primeiro ano, e sem a mínima condição de
restabelecer essa imagem, a nível de adrnínis
tração no segundo ano, quando esse prefeito já
estará de saída, e quem sabe, até, sem a mínima
condição de Viabilizar sua própria candidatura,
dentro do seu próprio partido

Entendemos que seria altamente salutar que
nós, Constituintes desta Comissão, suprímísse
mos o art. 15 do substitutivo do nobre Relator
Prisco Viana.

O SR CONSmUINTE RICARDOFIUZA- Pa
ra encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Te
nho que dar prioridade a quem desejar fazer enca
minhamento favorável, porque já houve dois en
cammhamentos contrários.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA- Sr.
Presidente, para encaminhar favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte Ricardo FIuza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA- Sr.
Presidente, estamos aque e gosto muito de usar
a expressão, exercendo uma coisa chamada ciên
cia política, que não é filosofia, é a ciência do
concreto, porque vive numa realidade concreta.
Por mais que queiramos ser filósofos, não nos
devemos esquecer que a vida é um asssunto local.
Já dizia Shakespeare que o universo do cidadão
se circunscreve ao seu horizonte.

Em Pemambuco, nas eleições passadas, tive
mos a abstenção de 45% nas eleições propor
cionais, porque, como eu dizia, a vida é um assun
to local e a pequena localidade entende os seus
problemas, e se o seu universo é o seu horizonte,
não se sentia motivada pela eleição proporcional.

O apelo da eleição majoritária para Govemador
fez com que a abstenção fosse pequena, mas,
nas eleições proporcionais, foi um verdadeiro de
sastre. Os homens que fazem política no corpo-a
corpo, não as grandes figuras nacionais, que se
elegem apenas em cima do seu nome, das man
chetes de jornal, mas aqueles que vão às bases,
que conversam com os eleitores, que sabem os
problemas das comunidades sabem que é funda
mental voltar a comcidência das eleições, para
que a comunidade tenha também a motivação
do assunto local, que é vital para a vida daquelas
comunidades.

Portanto, Sr. Presidente, dizer, demagogica
mente, que o exercício democrático é uma eleição
todo mês, é posar para a platéia. Na realidade,
o que nós precisamos é de eleições conscientes.
Portanto, estou absolutamente ao lado do Relator
Prisco Viana

Apenas penso, Sr. Presidente, se haveria uma
fórmula - e eu não sei se do ponto de vista
regimental seria possível - de substituir parte
do dispositivo. Insurjo-me, neste caso específico,
contra a reeleição. Por um princípio de abrir mão
do fato reeleição, amanhã vamos inventar justifi
cativas para a reeleição de governadores. E nós
nos conhecemos, somos latinos, não estamos na
Suécia, nem estamos na Escandínávra, sabemos
que o Prefeito, no dia em que tomar posse, come
çará a tratar da sua reeleição.

Este ponto acho extremamente perigoso. Pro
ponho, Sr. Presidente, aos companheiros, que fa
çamos a coincidência e o mandato-tampão, mas
tiremos o dispositivo reeleição. Todavia, se regi
mentalmente isso for impossível, prefiro manter
o dispositivo reeleição do que tirar a coincidência
das eleições. Nós, parlamentares, temos que ter
a coragem de dizer a verdade: nenhum de nós
agüenta fazer eleição a cada 2 anos. Todo mundo
sabe os custos das eleições, nem se posar de
vestal, quando todo mundo sabe o transporte,
a propaganda, que teremos de comparecer junto
às nossas bases, com esforço físico e esforço
financeiro. Isso é um contra-senso, isto é um desa
tino. Razão de sobra tem o Relator, quando faz
a coincidência voltar.

Apelo aos companheiros, àqueles que fazem
política no dia-a-dia, que votem com o Relator,
tirando o problema da reeleição.

O SR. CONSTITUINTE AIRTONCORDEIRO
Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhar a votação já houve dois Srs. Consti
tuintes que encaminharam contrariamente, um
a favor. Pergunto ao Constituinte Airton Cordeiro
se vai fazê-lo a favor ou contra.

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDEIRO
Sr. Presidente, quero encaminhar contrariamente.
Apelo ao espírito liberal de V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Já
percebi, tenho que esconder o Regimento e aten
der. Como interpretei que o último encaminha
mento foi feito praticamente como uma explica
ção pessoal e não encaminhamento, dou a pala
vra a V.Ex'

O SR. CONSmUINTE AIRTONCORDEIRO
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primei
ro lugar, dizer que sou contrário ao estatuído nes
se artigo, por uma questão de princípio. Fui eleito
Vereador da cidade de Curitiba em 1976, e como
Vereador de Curitiba me pronunciei contraria
mente à prorrogação dos mandatos dos verea
dores e dos prefeitos, eleitos naquele ano, numa
iniciativa articulada no Congresso Nacional pelo
então Presidente do PDS, Sr. José Sarney, e pelo
Secretário-Geral do PDS, Deputado Prisco Viana.
Não poderia, conseqüentemente, hoje, votar a fa
vor da prorrogação de qualquer mandato. É uma
questão de princípio, de foro íntimo

Por outro lado, estão embutidas algumas inten
ções neste artigo. Por exemplo: fazer com que
os prefeitos e os vereadores sejam eleitos conjun-

tamente com os governadores estaduais, em
1990 E mais: que esses prefeitos e esses verea
dores tenham, no meio do seu mandato, a eleição
presidencial preconizada por alguns setores que
defendem 5 anos de mandato para o atual Presi
dente da República.

Mas quero trazer um argumento, e vou me valer
do Relatório de S. Ex' o Sr. Relator, Constituinte
Prisco Viana, que nos apresenta uma grande con
tradição. Esse artigo, na verdade, contempla 2
figuras; a prorrogação dos mandatos dos Prefeitos
eleitos em 86, aliás, intenção já revelada na Sub
comissão do Sistema Eleitoral e que foi derrubada
pela maioria de votos, e, mais ainda, um mandato
tampão de dOIS anos para os prefeitos e para
os vereadores eleitos em 88. Defendendo a pror
rogação dos mandatos dos prefeitos eleitos em
86, justifica-a o Sr. Relator com a seguinte afirma
tiva: não é justo que seus mandatos sejam apenas
de 2 anos.

E como é que pode defender S. Ex', um pouco
depois, a eleição dos prefeitos e dos vereadores
por 2 anos, os eleitos em 88, permitindo-se, então,
a possibilidade da reeleição? A possibilidade da
reeleição não é o fato concreto de que o prefeito
e o vereador continuarão mais dois anos no exer
cício do seu mandato.

Então, valho-me do argumento do Constitui·
nete Prisco Viana, quando afirma que não é justo
que os mandatos sejam de apenas 2 anos para
justificar a prorrogação, para dizer que não é justo,
nem humano, que, em época de tantas difícul
dades, um País inteiro seja mobilizado para eleger
prefeitos e vereadores em 88 para um mandato
de 2 anos.

Tenho a impressão não, tenho a convicção de
que, aprovado esse dispositivo, estaremos desser
vindo o processo democrático que queremos ins
titucionalizar, realmente, na vida nacional.

E para concluir, Sr. Presidente, quero ir, em
apoio à tese do Constituinte José Genoíno, e que
foi levantada também em nossa Subcomissão do
Sistema Eleitoral, pelo Constituinte Waldyr Puglie
si, de que é necessário ao País o estabelecimento
de um calendário eleitoral, para que não haja a
interferência de uma eleição municipal na eleição
presidencial, na eleição estadual, na eleição muni
cipal, porque aí está, hoje, o resultado de uma
grande distorção eleitoral brasileira. Nós fomos
eleitos, rebocados pela eleição majoritária dos go
vemadores estaduais.

Então, é necessário que se estabeleça a des
coincidência, por saudável para a vida política na
cional. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presí
dente, o nobre Constituinte José Genoíno, na dis
cussão desse dispositivo, trouxe a questão da
coincidência dos mandatos. S. Ex' percebeu cor
retamente a intenção do Relator. Assim como há
posições doutrinárias de defesa da descoíncídên
ela, é justo que existam posições doutrinárias a
respeito da coincidência. Porque, quando S. Ex'
fala em casuismo, é de perguntar-se: há doutrina
ou casuísmo, quando se combate um dispositivo,
sob a alegação de que não é possível que os
pequenos partidos não tenham sobrevivência,
eles devem existir, o sistema democrático deve
assegurar a representação da maioria, mas não
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creio que devam existir por força do favorecimen
to de um dispositivo constitucional ou legal, mas
em consequêncía da sua capacidade de orgam
zar-se, de pregar as suas idéias, de conquistar
adeptos, de ganhar eleições.

O Nobre Constituinte Ricardo Fiuza trouxe à
discussão aspectos de natureza prática e ousaria
dizer que estão na cabeça de todos aqueles que
têm assento aqui e que participam de eleições,
mas que por razões outras assumem posições
que não correspondem exatamente ao conheci
mento da realidade, da politica do interior do País.

Mas aduzi no relatório também algumas consi
derações de natureza doutrinária para defender
o princípio da coincidência. Parece-me que, no
instante em que se estabelece o sistema coinci
dente, esta-se estabelecendo também a possibi
lidade de uma relação de solidariedade entre o
que se elege para o Executivo e aquele que se
está elegendo para o Legislativo. As campanhas
são comuns, os compromissos comuns. Ama
nhã, eleito Governador, o Deputado que se elegeu
com ele, pregando aquelas idéias e assumindo
aqueles compromissos, não haverão de exceder
a sua reivindicação, criando, dessa forma, e sobre
tudo em momento de tantas dificuldades, proble
mas insolúveis para o Executivo. Há aí, na idéia
da coincidência, também uma idéia de se buscar
construir governos coesos, governos de maioria,
governos de maioria sólida, governos de estabí
Iidade política. É o que está embutido na idéia
da coincidência.

E ao nobre Constituinte Renato Cordeiro, tran
qúilizo S. Ex", não há qualquer objetivo escuso.
Há 12 anos na oposição na Bahia, não consegui
eleger senão o Prefeito de um pequeno município.
Não é baseado nesta condição que faço a minha
atividade política. Na oposição sim, esclareço,
mesmo os adversários meus, na Bahia, sabem
que em relação à situação política do Estado,
há 12 anos, me opunha ao sistema que, agora,
modestamente, com uma pequena contribuição,
ajudei a decair.

o SR. CONSTITUINTE AIRTONCORDEIRO
Também não fIZ essa afirmação.

O SR. RELATOR (PrISCO Viana) - Não me refi
ro a V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço aos Srs. Constituintes que se contenham e
não dêem aparte, porque o aparte é anti-regi
mental e não disponho da taquigrafia para man
dar dizer que não considere o aparte. Então, como
num júri, tudo que me resta dizer, como Juiz é:
Os jurados não tomarão conhecimento do aparte.

Continua com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR(Prisco Viana) - Aqueles que
não me conhecem e há muitos que estão chegan
do agora, não sabem e os que estão aqui já há
algum tempo sabem, que não tenho questões
pessoais, não tenho problemas pessoais, defendo
idéias com honestidade e clareza. Divirjo,concor
do, esse é o exercicio democrático.

Portanto, acho que é conveniente o sistema
da coincidência e foi porque fiza opção pela coin
cidência, que propus o mandato de 2 anos para
os próximos Prefeitos. E a prorrogação, Consti
tuinte Renato Cordeiro, de 12 Prefeitos eleitos em
1986, no Estado de Mato Grosso do Sul. fJ. por
duas razões: para atingir em 1991 a coincidência

e também para ceder a uma coação sentimental
exercida permanentemente, durante esses últi
mos dias, pelo nobre Constituinte Saldanha Derzi.

Era a opinião que eu tinha a deixar aqui à consi
deração dos Srs. e das Sr" Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passemos à votação.

(Procede-se a à votação.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM"
OS SRS. CONST!TUINTES.·

Antero de Barros - Antônio Britto - Antonio
Perosa - Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes
- Edivaldo Motta - Euclides Scalco - Hého
Rosas -!ram Saraiva -José Melo - José Tava
res - Lélio Sousa - Nelton Fnedrích - Osmir
Uma - Tito Costa - Roberto Brant - Robson
Marinho - Ronaldo Cezar Coelho - Rospide Net
to - Waldir Pugliesi - Horácio Ferraz;- Telmo
Kirst - Airton Cordeiro - Moema São Thiago
- Francisco ROSSI - Ottomar de S. Pinto 
José Genoíno - Paulo Delgado - Lídice da Mata
- Alfredo Campos - Ervin Bonkoski - Nilson
Gibson - Paulo Ramos - Ruy Nedel- Antônio
carlos Konder Reis.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "NÃo"
OS SRS. CONST!T(JINTES:

Daso Coimbra - Heráclito Fortes - Israel Pi
nheiro Filho - Prisco Viana - Etevaldo Nogueira
- Ézio Ferreira - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar
- Sadie Hauache - Saulo Queiroz - Jarbas
Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Trinta e cinco (35) votam sim e onze (11) votam
não. Aprovado o destaque. Rejeitada a matéria.

O 'SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, pela ordem. Estou curioso para saber
como vota o Constituinte Renato Cordeiro, men
cionado pelo Relator Prisco Viana.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - V. Ex' me
perdoe. Isso resulta da recente convivência que
temos. Não foi uma ofensa a V. Ex' Perdoe-me.
Hurmldernente, peço perdã~ a V.Ex' (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passaremos ao pedido de destaque do Constí
tuinte Tito Costa, para o art. 17 do substitutivo
Está em encaminhamento. (Pausa.)

Não havendo quem encaminhe, passo à vota
ção

Peço ao Constituinte Heráclito Fortes que pro
ceda à chamada para votação.

O art. 17 diz:

"Os mandatos dos Governadores e dos
Vice-Governadores, eleitos em 15 de novem
bro, terminarão no dia 15 de março de 1991:'

Está sendo pedida a suspensão deste artigo.
Peço desculpas, nobre Constituinte, se V. Ex'

tiver a generosidade de atender, porque parece-
me que V. Ex" não estava presente no momento
em que coloquei para encaminhamento. Já pas
sei à votação, mas declinei que o pedido de desta
que era de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE TIfO COSTA - Obri
gado, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
destaque não atmgiu o quorum que deveria ser
atIngido, de trinta e dois votos (32) para ser apro
vado. Consequentemente, considero rejeitado o
destaque.

O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR
COELHO - Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE RONALDO CEZAR
COELHO - Peço a verificação de quorum, por
que me parece que não o há para continuarmos
a votação.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA- Sr.
Presidente, peço a palavra para um registro. Verifi
ca-se claramente o desinteresse da esquerda em
fazer uma Constituição séria para este Pais. Quan
do passou a hora do Carnaval, ausentaram-se,
e tinham a obrigação moral de aqui estar, porque
quem faz um acordo fica à disposição da outra
parte para cumpri-lo na hora em que for cobrado.
Saíram como sempre. É preciso que os anais
da Constituinte registrem o desinteresse de escre
ver coisas sérias, o interesse que é menor do
que está, aí, nas galerias e em outras comissões,
tentando dar a impressão da onipresença.

E lamentável que essa sessão seja interrom
pida. Não temos presentes representantes do
PCB, PC do B, PT, todos esses P não sei do quê,
da esquerda festiva e ideológica. Esses represen
tantes só querem posar para a platéia. É preciso
que os nossos bisnetos, tataranetos, quando le
rem os anais desta Constituinte saibam disso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, pela ordem. Não é para votar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço que seja respeitada a palavra concedida. Con
cedo-a ao Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, é para deixar claro também nos
Anais da Assembléia Nacional Constituinte, que
não aceitamos essa maneira como se referiu o
Constituinte Ricardo Fiuza a alguns partidos, e
como ele citou.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA- Es
tou citando um fato.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Como S. Ex' citou o Partido dos Trabalhadores,
quero falar em nome do Partido dos Trabalha
dores. O Constituinte Ricardo Fiuza sabe muito
bem que a saída das pessoas desta reunião de
votação não sgnifica o descumprimento de acor
do, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nem
significa uma atitude de brincadeira e de irrespon
sabilidade, e muito menos, alguém que está sain
do daqui é para ir posar em galarias ou em praças
públicas. Não se trata disso. Colocamos para al
guns companheiros de todos os partidos que exis
tia uma situação de fato, inclusive fui à Mesa con
sultar a Presidência da Comissão Temática, em
que situação S. Ex' poderia suspender a reumão
e recomeçá-la em outro horário. É simplesmente
uma suspensão da reunião num horário para ser
retomada no outro. Tive, inclusive, a atitude pes
soal de falar com o Constituinte Ricardo Fiuza,
com todo o respeito, consultando-o S. Ex' sobre
isso.
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o SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Eu
disse a V. Ex' que não iríamos suspender a reu
nião.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Nobre Constituinte Ricardo Fiuza, peço a V. Ex'
que não interrompa a colocação do Constituinte
José Genomo

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr.
Presidente, me perdoe.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO -
V.Ex' disse que discordava da suspensão da reu
nião. Não foi uma atitude,sem antes colocar para
todos os membros da Comissão.

O SR. CONSTITUINTERICARDO FIUZA - Po
de ter sido comunicada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Os termos do acordo votado na questão do §
1°, que fOI objeto de um acerto entre todos os
partidos, será mantido pelos representantes pelo
Partido dos Trabalhadores, nesta Comissão Te
mática. Esse o esclarecimento que deixamos cla
ro, aqui, quando essa questão for votada na próxi
ma reunião. Na convocação seguinte teremos
oportunidade de demonstrar isso concretamente.
Repelimos a maneira não respeitosa a que se
referiu o Constituinte Ricardo Fiuza ao Partido
dos Trabalhadores na sua colocação intempes
tiva.

O SR CONSTITUINTE PAULORAMOS- Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEPAULORAMOS - No
momento em que acatei a sugestão de alguns
companheiros, no sentido de deixar a reunião,
para que os trabalhos fossem suspensos e reco
meçados, amanhã, recebi a notícia de que V.Ex'
teria inclusive um problema pessoal, de doença
na família e que veria, talvez, com bons olhos,
que a reunião fosse suspensa. Mas que, em home
nagem às responsabilidades que cabem a V.Ex',
como Presidente dos trabalhos, não poderia de
forma alguma tomar a miciativa de suspendê-los,
razão pela qual atendi à solicitação dos compa
nheiros e me ausentei.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Fí
co altamente sensibilizado com o gesto de V.Ex'
Lastimo que a informação que chegou a V. Ex'
não tenha sido precisa. De fato, é notório, vivo
um problema pessoal de extrema gravidade. Não
o utilizopara a minha vida pública. Assumo aquilo
que devo assumir como responsabilidade, tanto
que, hoje, me preparei para amanhecer neste pré
dio. Agradeço muito a explicação dada por V.
Ex'

Considero rejeitado o pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Sr Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex' tem a palavra.

O SR CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Sr. Presidente queria apresentar a seguinte consi
deração: não foram registrados 32 (trinta e dois)
votos que representam a metade mais um dos
membros da Comissão. Não estaria prejudicada
a votação por falta de quorum?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Quando se inicia a votação, nobre Constituinte,
é insuceptível de interrupção. A falta de quorum
se caracteriza antes de um início de votação para
impedir que a mesma se inicie. Isso se dá por
iniciativade um dos Srs. Constituintes, ou no caso
ex-ofício pelo Presidente. Iniciada a votação, ela
tem uma conclusão, que é exatamente aquela
que os pretendentes, no caso, era um apenas,
o Constitumte Tito Costa, que pretendia a rejeição.
Não houve quorum qualificado para a sua rejei
ção.

Em meu abono, diria que, baseado na expe
riência que tenho do Senado e automaticamente
do seu Regimento, aqui temos Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte, na sua au
sência, o Regimento Comum, na sua omissão,
o Regimento do Senado e na sua omissão o da
Câmara dos Deputados. O Regimento do Senado
diz no seu art 341:

"Nenhum Senador presente poderá escu
sar-se de votar, salvo quando se tratar de
assunto em que tenha interesse pessoal, de
vendo declarar o impedimento antes da vota
ção" - no caso ela já havia micíado - "e
sendo a sua presença computada para efeito
de quorum"

Havia mais de 10 (dez) dos Srs. Constituintes
ao fundo do plenário, aguardando o resultado.
Se S. EX'" não sabiam que suas presenças, naque
le momento, significava presença para quorum
não serei eu a reformar o Regimento. A matéria
está rejeitada.

O SR. CONSmUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, embora eu não concorde, porque
o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte não prevê a figura da abstenção, po
rém, acato a decisão de V. Ex' e solicito, neste
momento, uma verificação de presença.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) 
Agradeço a compreensão de V. Ex', mas insisto
em que o Regimento Intemo da Assembléia Na
cional Constituinte é resumido, cheio de omis
sões, diria até de algumas Comissões também.
Em função disso, acredito que devemos nos pre
catar de tomar decisões que sejam baseadas ex
clusivamente no Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte, quando ele é omisso.
Peço que seja feita a chamada e anotada a pre
sença dos Srs. Constituintes.

(Procede à chamada dos Srs. Constituin
tes)

RESPONDEMÀ CHAMADA OSSRS. CONSTl
T(JINTES:

Antônio de Barros - Antônio Bntto - Arnaldo
Martins - Asdrúbal Bentes - Daso Coimbra 
Edivaldo Motta - HélioRosas - Heráclito Fortes
- José Melo - Prisco Viana - Raimundo Lyra
- Robson Marinho - Ronaldo Cezar Coelho -
Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira - Horácio
Ferraz - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Saulo Queiroz - Jarbas Passarinho
- Telmo Kirst - Airton Cordeiro - Francisco
Rossi - Ottomar Pinto - NIlson Gibson - José
Freire - Dionísio Hage - Furtado Leite -Antô
niocarlos Konder Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte exige o quorum qualificado para aprova
ção ou rejeição das matérias constitucionais. FaI-

tam 2 (dois) votos para o quorum qualificado.
Com 30 (trinta) presenças, não há quorum. Nos
termos do Regimento do Senado, perdemos a
oportunidade de discutir essa matéria, que iria
entrar pela noite de hoje e resolvendo todos os
nossos problemas.

Consulto o Plenário. Os que estão a favor de
retomar os trabalhos, às 9 horas e trinta minutos,
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os

trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã, dia 13, às 9 horas e 30 mmutos.

Está encerrada a reunião.

8' Reunião, realizada em
13 de junho de 1987

Aos treze dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
no Plenário do Senado Federal, reuniu-se a Co
missão da Organização Eleitoral, Partidária e Ga
rantia das Instituições, presentes os Senhores
Constituintes: Jarbas Passarinho, Presidente; Ho
rácio Ferraz, Euclides Scalco, Osmir Lima, José
Genoíno, HélioRosas, Airton Cordeiro, Waldyr Pu
gliesi, Heráclito Fortes, Edivaldo Mota, Roberto
Brant, Antônio Britto, Evaldo Gonçalves, Saulo
Queiroz, Robson Marinho, Daso Coimbra, Tito
Costa, José Tavares, Asdrubal Bentes, Sadie
Hauache, José Camargo, Lídice da Mata, Telmo
KIrst,Francisco Rossi, Etevaldo Nogueira, Nelton
Friednch, Ricardo Izar, Arnaldo Martins, Antero
de Barros, Luiz Soyer, Paulo Delgado, Israel Pi
nheiro Filho, Prisco Viana,Rospide Neto, Iram Sa
raiva,AlérCIO Dias, Moema São Thiago, José Agri
pino, Ricardo Fiuza, Artenir Werner, Marco Maciel,
Geovani Borges, Cesar Maia, Ezio Ferreira, Otto
mar Pinto, Carlos Virgílio, Olavo Pires, Nilson GIb
son, Domingos Leonelli, Paulo Ramos, Furtado
Leite,Ruy Nedel, Antoniocarlos Konder Reis,José
Freire, Geraldo Alkmin, Fernando Gasparian, Val
ter Pereira, Aloysio Chaves, Paulo Pimentel, Fran
cisco Benjamin, Agassis Almeida, Assis Canuto,
Dionísio Hage, Tadeu França, Jutahy Magalhães,
Jorge Viana, Rachid Saldanha Derzi, Gerson Ca
mata, José Ulisses de Oliveira, Cardoso Alves,Al
fredo Campos, Geraldo Fleming e Pimenta da
Veiga.havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declarou abertos os trabalhos, com a
aprovação da Ata da reunião anterior, dispensan
do a sua leitura. Iniciando os trabalhos, o Senhor
Presidente passou à votação dos destaques ao
substitutivo, obtendo o resultado a seguir: art. 18
- rejeitado; art. 20 - rejeitado; art. 39, mcíso
V - rejeitado; art. 40, item N - rejeitado; art.
43 - aprovado. Em seguida, passou-se à votação
dos destaques às emendas, com o seguinte resul
tado: art 1c - rejeitado; art. 2° - rejeitado; §
1c do art. 2° - rejeitado; art. 3° - rejeitado 
art 4° - rejeitado; § 1c do art. 4° - rejeitado;
§ 2° do art. 4° - rejeitado, com declaração de
voto dos Senhores Constituintes Paulo Delgado
e Lídice da Mata; § 3° do art. 4° - prejudicado;
art. 6° - rejeitado; § 10 do art. 6° - retirado;
art. 7° - rejeitado; art. 12 - aprovado; art. 12,
inciso I - rejeitado; emenda aditiva ao art. 12
- rejeitada; art. 8°- aprovado; art. 9°- rejeitado;
art. 10 - rejeitado; art. 11 - aprovado; emenda
supressiva ao art. 20 - rejeitada; emenda substi
tutiva aos arts. 20, 21 e 22. Sem o quorum neces
sário para continuar a votação, o Senhor Presi-
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dente convocou os Senhores Membros para uma
reunião, a realizar-se amanhã às nove horas e
trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente, Constituinte Jarbas Passarinho,
deu por encerrado os trabalhos, às vinte e duas
horas e trinta minutos, cujo teor será publicado,
na íntegra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte E, para constar, eu, Sônia de An
drade Peixoto, Secretária da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA 8' REUNIÃO DA CO
MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,
PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUI
ÇÕES, REAliZADA EM 13 DE JUNHO DE
1987, aUE SE PUBliCA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN
TE.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ha
vendo quorum legal, damos por miciados os tra
balhos de hoje nesta reunião.

Ontem, a reunião se interrompeu por falta de
quorum. Estávamos votando o destaque, solici
tado pelo Deputado e Constituinte Tito Costa, para

. o art. 17, e saltamos, por isso, o art. 16, para
o qual há um destaque pedido pelo nobre Sr.
Deputado Antôniocarlos Konder Reis. É o objeto
da primeira votação de hoje. S. Ex' pede que,
de acordo com as normas regimentais, seja re
querido destaque para a votação em separado
do art. 16 do Substitutivo.

Com a palavra o Sr. Relator, por obséquio.

O SR. RELATOR (Prisco VIana) - Sr. Presi
dente, antes que V.Ex' mícíeo encaminhamento
da votação do requerimento de destaque, farei
uma declaração, mais para efeito de registro nos
Anais dos trabalhos desta Comissão.

Todos que exercemos atividade política sabe
mos, pela experiência do nosso cotidiano, que
mais forte do que o fato é a versão, nem por
isso devemos deixar que as versões passem sem
contestação.

O jornal Correio Braziliense de hoje, na sua
primeira págma, publica, sob o título "Prefeitos
não ficam até 1991", a segumte notícia:

"Aproposta de prorrogação dos mandatos
dos prefeitos das capitais até 1991, contida
no Substitutivo do Deputado Prisco VIana,
foi rejeitada ontem na Comissão da Organi
zação Eleitoral, Partidáriae Garantia das Insti
unções, por 35 votos a 11."

Nós, políticos, temos que evitar a primeira notí
cia. Jamais conseguiremos desfazer a primeira
notícia. Ainda assim, quero dizer, para que conste
dos Anais, que não se propôs a prorrogação dos .
mandatos de prefeitos de capitais no Substitutivo.
Esta matéria não foi objeto de discussão e de
votação na nossa reunião de ontem

Era o esclarecimento, Sr. Presidente. (Pausa.)
Sr. Presidente, farei a leitura do art. 16:

"Os mandatos dos atuais prefeitos, vice
prefeitos e vereadores, eleitos em 15 de no
vembro de 1982, e dos prefeitos, vice-pre
feitos e vereadores eleitos em 15 de novem
bro de 1985, terminarão em 1Q de janeiro
de 1989, com a posse dos eleitos."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Sr. Deputado Antôníocarlos Kon
der Reis, para encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS- Sr. Presidente, Sf'" e Srs. Cons
tituintes, apresentei este destaque tendo em vista
os destaques apresentados aos arts 15 e 17. Ten
do em vista, também, o resultado da votação,
quanto ao destaque do art 15, retiro este desta
que, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex' será atendido. Consequentemente, o art 16
permanece na íntegra no texto do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Sr. Presidente, o nobre Constituinte Antôniocrlos
Konder Reis, usando de um direito seu, retira o
pedido de destaque

Em relação a este artigo, e por coerência com
o que se disse em relação a outros dispositivos
correlatos, devo consignar que esta Comissão não
tem competência, não é o foro apropriado para
definição de mandatos

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Aliás,se não me engano, S. Ex' ontem já fez decla
ração semelhante.

Agora, temos aqui um pedido de destaque, de
autoria do nobre Constituinte Osmir Lima, para
o art 18.

O SR. RELATOR (prISCO Viana) - Art.18.

"O mandato atual do Presidente da Repú
bhca termmará em 15 de março de 1990."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhar a votação, tem a palavra o Consti
tuinte Robson Marinho.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Sr. Presidente, o ilustre Relator, através do art
18 proposto, das Disposições Trasitórias, estabe
lece que o mandato do atual Presidente da Repú
blica terminará em 15 de março de 1990. QUer
dizer que o Sr. Relator está propondo, no texto,
um mandato de 5 anos para o atual Presidente
da República, Sr. José Sarney.

Começo o meu encaminhamento, Sr. Presi
dente, reforçando a posição do companheiro
Constituinte Antônio Britto.

A preliminar é exatamente no sentido de que
esta Comissão, no nosso entendimento Jurídico
e no entendimento de sistematização da produ
ção da nova Carta Constitucional, é de que esta
Comissão não é competente para o estabeleci
mento de prazo de mandato, de duração de man
dato. Esta competência é da Comissão de Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo. Tanto
assim, na fase inicial, todas as emendas encami
nhadas à Mesa foram sempre remetidas à Corrns
são de Organização dos Poderes e Sistema de
Governo.

Portanto, aqui, no âmbito desta Comissão, o
Sr. Relator não deveria, porque impróprio inserir
no seu Substitutivo a questão de prazo de duração
de mandato do atual Presidente da RepúblIca.

Este é o nosso entendimento, Sr. Presidente,
salvo melhor juizo, e com todo o respeito ao ilustre
Relator, Constituinte Prisco Viana.

Por outro lado, Sr Presidente, não há por que,
do ponto de vista político, falar-se em cinco anos
de mandato para o atual Presidente da República.

Temos dois parâmetros políticos a observar,
evidentemente, sem estarmos adstritos a estes
dois parâmetros a que me vou referir. O primeiro
é o que está na atual Consntuíção, que está em

vigor, o mandato de seis anos para o Presidente
da República. É o que está consagrado na Consti
tuição vigente. O dado político relevante, de im
portância, efetivamente, para a SOCiedade, para
os democratas e para os políticos que pretendem
honrar os cornprormssos que assumem com a
opinião pública, é o compromisso do Dr. Tan
credo Neves, o compromisso do Sr José Sarney
e o compromisso escrito da Aliança Democrática,
de que o mandato do atual Governo seria de qua
tro anos, porque o atual Governo sena, como
está sendo, um Governo de transição de um regi
me para outro. Portanto, o compromisso político
que o Dr. Tancredo Neves nos legou, que foi
assumido e encampado pelo então Vice-Presi
dente e hoje Presidente José Sarney, o documen
to escrito pelo PMDB e pelo PFL, quando consti
tuíram a AhançaDemocrática, lá, estabelece clara
mente: o mandato de quatro anos para o atual
Presidente da República.

O Sr. Relator, por certo, fez a opção por cinco
anos de mandato, como, aliás, Já houvera feito
a Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos
Políticos, talvez pelo pronunciamento do Senhor
Presidente da República, em cadeia de rádio e
televisão, pronunciamento politicamente um de
sastre, no nosso modesto entendimento; primei
ro, porque não cabe ao Presidente da República
definir o seu próprio mandato. E competência
da Assembléia Nacional Constituinte, e vamos de
cidir o mandato do atual Presidente da República,
e não vai ser no âmbito desta Comissão, Sr. Presi
dente. Vai ser decidido no Plenário, na hora da
votação em Plenário. Então, nós, os Constituintes,
é que vamos definir o prazo de mandato do atual
Presidente da República, e não o Presidente, num
pronunciamento imperial, num pronunciamento
impositivo, e, até certo ponto, agressivo, em rela
ção à Constituinte e fora da sua competência.

Portanto, Sr. Presidente, neste encaminhamen
to modesto que faço contra esta pretensão inse
nda no art. 18, Das Disposições Transitórias, do
presente substitutivo, tem o sentido de reforçar
a preliminarjá levantada pelo Constituinte Antônio
Britto, que esta Comissão não é competente para
a fixação de prazo de mandato do atual Presidente
da República,

Sr. Presidente, apelo aos Srs. Constituintes, aos
Srs. membros desta Comissão, no sentido da
aprovação do destaque solicitado pelo Constituin
te Osmir LIma, para que seja retirado, Das Dispo
sições Transitórias, do substitutivo o art. 18, que
pretende estabelecer o prazo do mandato do atual
Presidente da República até 15 de março de 1990.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pergunto se o encaminhamento solicitado aqui
é favorável. Alguém está pedindo ... contrário. Da
rei a palavra de preferência ao autor do requeri
mento, porque são dois que falam contra e dois
que falam a favor. Já falava a favor do destaque
e contra°texto do substitutivo, o Deputado Osmir
Uma.

Com a palavra o Sr. Constituinte Saulo QueÍfóz.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUElRÓZ 
Sr. Presidente, a questão levantada pelo Consti
tuinte Robson Marinho foi exaustivamente deba
tida na nossa Comissão, aliás, Comissão da qual
fazia parte S. Ex' Lá, ficou definido, quase que
de forma consensual. Não me recordo - con
fesso - se naquela oportunidade o Constituinte
Robson Marinho elevou sua voz defendendo a
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tese de que a nossa Comissão não tinha compe
tência para fixar o mandato de Presidente da Re
pública, ou qualquer outro tipo de mandato; se
levantou a voz, deve ter sido voz úrnca a defender
essa tese.

Portanto, Sr Presidente, manifesto aqui, quase
que em nome da Subcomissão à que pertenci
nesta Comissão Temática, a tese endossada, em
respeito à nossa decisão, pelo nosso digno Rela
tor, que é pertinente, que há competência de esta
Comissão abordar e definir este assunto. Em se
gundo lugar, entendo que há coerência na defesa
de mandato de cinco anos ao Presidente José
Sarney, proposta pelo Sr. Relator. A tese que de
fendíamos era a de que, por limitação, inclusive
ética, não cabia à Constituinte diminuir, cassar
a duração de mandato do Presidente da Repú
blica, o fezo Relator em consonância com a vonta
de do próprio Presidente da República, que, publi
camente, se declarou a favor de um mandato
de cinco anos, que, publicamente, abdicou de
um ano de mandato que lhe conferia a Consti
tuição em vigor.

Por isso, a nossa posição é contrária ao desta
que pretendido pelo Constituinte Osmir Uma.

O SR. CONSmUINTE OSMIR UMA- Peço
a palavra para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhar a votação, tem preferência o autor
do requerimento, Constituinte Osmir Lima.

O SR, éONSTITUINTE OSMIRUMA- Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, aqui não vamos entrar
propriamente no mérito da questão, de que o
Senhor Presidente da República pediu cinco, seis
anos ou mais para ele, bem como não vamos
entrar no mérito da duração do mandato do atual
Presidente
\ Entendemos que esta Comissão não é o foro

competente para resolver esta matéria O entendi
mento não é só do Constituinte Robson Marinho
nem meu. Esse entendimento é da própria As
sembléia Nacional Constituinte, e sua Mesa, ínva
riavelmente, tem encaminhado todas as questões
referentes a esta matéria para a Comissão da Or
ganização dos Poderes e Sistema de Governo,
para serem colocadas no capitulo corresponden
te. É o entendimento da própria Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte.

É apenas isto que estamos questionando. Que
remos, apenas, pura e simplesmente, a supressão
deste artigo, para ser debatido na Comissão cor
respondente e, após, ser levado ao Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte, o foro finalpara
definir esta questão.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Para encaminhar, Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
encaminhamento está praticamente encerrado, a
menos que seja alguém que se disponha a fazer
o segundo a favor do texto do substitutivo, ou
seja, contra o destaque. V. Ex' falará contra o
destaque?

O SR CONSmUINTE ISRAEL PINHEIRO 
É uma questão de ordem, para explicar minha
posição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, V. Ex' não está pedindo a palavra para
encaminhar, está pedindo para uma questão de
ordem.

O SR. CONSmUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, a colocação do prazo do mandato
do Presidente da República é sempre mal coloca
da, não só nesta Comissão como também na
Comissão em que sou Suplente, que tive a partici
pação, a Comissão da Organização dos Poderes
e Sistema de Governo. A questão não pode ser
colocada dessa maneira. Primeiro, temos que de
finir, este é o meu ponto de vista, o sistema de
Governo que vamos adotar. Se for parlamenta
rismo, fico com cinco, até seis anos Menos de
cinco, no sistema parlamentar de Governo é lou
cura. No sistema presidencialista, que espero seja
derrotado, só defendo quatro anos, porque não
consigo entender que haja eleições descoinciden
tes entre os Deputados, Senadores e o Presidente
da República Já tive até o desprazer de perceber,
de acompanhar a eleição do nosso Presidente
Getúlio Vargas, do Presidente Jânio Quadros, ou
de encontrar um Congresso contrariamente
agressivo, que levou este Pais para as cnses, No
sistema presidencialista de govemo tem que ha
ver uma coincidência de mandatos entre a eleição
do Congresso e a base do Presidente da Repú
blica.

Logo, voto quatro, se o sistema for presiden
cralísta, voto cinco, se for parlamentarista. Não
tenho como votar agora, não posso abster-me,
abstenção não é um voto consciente, não é uma
definição de coragem.

Então, Sr. Presidente, a votação é puramente
política. Não tem nenhum sentido, nenhum fun
damento constitucional lógico, é uma simples ve
rificação de posições políticas neste Plenário, nes
ta Comissão.

Sob este ângulo é que vou dar meu voto, por
que poderia votar quatro anos num futuro, se
for regime presldenciahsta, Agora voto cinco anos,
para dar cobertura política ao Presidente da Repú
blica, para ver se adquire força e suporte político
para tirar este Brasil desta grande e gravisslffia
crise em que vivemos.

Este é o meu voto. Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO ssrrro _

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 

Com a palavra o Sr. Consbtuinte Antônio Bntto,
O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO BRmO 

Sr. Presidente, fez o nobre Constituinte Saulo
Queiróz registro do consenso havido, segundo
expressão de S. Ex', quando, na Subcomissão
que tratava do tema, discutiu-se exatamente o
conteúdo deste art 18.

Não fui membro dessa Subcomissão, mas pro
curei, na medida do possível, e dentro da verda
deira maratona a que estamos, felizmente, sub
metidos, nas últimas semanas, procurei acompa
nhar exatamente algumas Subcormssôes, e entre
elas esta de que participa o nobre Constituinte
Saulo QueIróz.Tanto quanto me lembro, não hou
ve o consenso aludido pelo nobre Constituinte
Saulo QueirÓz.Aliás, houve uma votação, e essa
votação apresentou o resultado, se não me falha
a memória, de 11 votos a favor e 8 contra, o
que mostrou, pela evidência dos números, maio
ria SIm, consenso não. Não é por isto que aqui
se procura discutir a questão.

Disse com muita clareza o Constituinte Israel
Pinheiro da nossa dificuldade em definir um man
dato para o sistema de Govemo que não conhe
cemos.

Agora, Sr. Presidente, abusando da generosi
dade de V.Ex' e da Mesa, este, apesar de estabe
lecida a preliminar, não é o momento em que
qualquer Constitumte possa deixar de explicitar,
de forma muito clara, assumindo suas responsa
bilidades diante desta Casa, especialmente diante
no futuro, deixar de explicitar a sua posição. Feliz
mente nesta Casa, nas últimas horas, chegamos
ao processo de definições. ao processo em que
559 Constituintes assumem diante do País com
promissos que, espero, perdurem por 50. 100
anos.

Por isso, Sr. Presidente, deixo, com muita clare
za, a mmha posição pessoal. no sentido de que
este mandato. se for vencida a prelimmar que
estamos aqui levantando, deve ser de 4 anos.
Terá o Senhor Presidente da República, da minha
parte ao menos, todo o apoio, o intransigente
apoio, para que complete a obra da transição,
democratize este País e sugere esta gravissima
crise que aí está, mas isto, na minha opinião,
não passa por um mandato de 5 anos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex' não formulou questão de ordem. Não há deci
são, consequentemente, a tomar.

Peço cooperação dos Srs. Constituintes. Ou
cumpnremos o nosso Regimento ou não chega
remos a bom termo. O encaminhamento é feito
com duas pessoas a favor e duas pessoas contra.
Estou vendo que, sob o pretexto de pedir questão
de ordem, está-se repetindo, aqui, argumento a
respeito do mérito, o que SIgnifica, portanto, uma
violência contra a forma regimental de se proces
sar a votação.

Peço aos Srs. Constituintes se contenham den
tro do Regimento, que é a única forma que temos
de trabalhar pacificamente.

Dou a palavra ao relator

O SR. CONSTITUINTElRAM SARAIVA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho) - Pela
ordem. pede a palavra o Senador Iram Saraiva.

O SR. CONSTITUINTEIRAM SARAIVA - Meu
caro Presidente Jarbas Passarinho, realmente fico
constrangido, mas por outro lado, à vontade por
que, inclusive pude observar a condução dos tra
balhos por parte de V. Ex', e não discordo, pois,
realmente, váríos regimentos foram rasgados.

Com base nessa tese. que, inclusive, já a espo
so, me permito abusar um pouco da boa vontade
de V.Ex' e dos demais Constituntes, para levantar
uma questão que não podemos deixar escapar.
Se dois Srs. Constituintes que estão a favor não
se posicionaram, temos que entender, nós que
estamos fazendo o texto constitucional, temos
que entender profundamente esse avanço do que
venha a ser competência, do que venha ser jurísdt
ção. Esta Comissão realmente não tem como
discutir, debater, votar. Infelizmente, aparece no
subsntutívo, e, em aparecendo, não temos como
deixar de apreciá-lo, embora a minha fala, real
mente, é para que simplesmente extirpemos no
subsbtutivo este artigo, porque falece de compe
tência a Comissão. Em sendo aSSIm, entendo,
também, como colocou o Constituinte Antônio
Britto, que, entrando no mérito do mandato, sou
do PMDB,e no momento oportuno, quando estio
vermos realmente debatendo esta questão, tere
mos que fixar um mandato de 4 anos, que é
a transição.
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Agradeço a V. Ex" a pacíêncra, Quena apenas
rasgar um pedacinho do Regimento Intemo

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com relação a rasgar Regimento, nobre Senador
!ram Saraiva, 'devo dizer que a minha palavra a
este respeito, quando se levantou uma questão,
aqui, de ordem, foi mostrar que estamos com
o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte
em claros momentos de omissão. As omissões
são tantas que, evidentemente, só nos resta, como
respaldo para os nossos trabalhos, no momento
em que há omissão do Regimento da Assembléia
Nacional Constitumte, nos servimos do Reqimen
to Comum, pela ordem exatamente, aqui, do Con
gresso;'na sua falta, o Regimento do Senado; e
na sua falta, o Regimento da Câmara. Se não
tivermos o mínimo de Regimentos para acompa
nhar o trabalho, é evidente que agora, por exem
plo, falarão 50 pessoas, se quiserem, e a maioria
não vai, evidentemente, desejar isso.

Então, ou manteremos dois falando a favor e
dois contra, porque isso está numa parte do Regi
mento que não fOI rasgada, ou, então, não tere
mos ordem.

Dou a palavra ao relator, e considero encerrado
o encammhamento da votação.

O SR. RELATOR (Prisco VIana) - Sr. Presi
dente Sr" e Srs. Constituintes, a dúvida que assal
tou o ilustre Sr Constituinte Antônio Britto tam
bém atIngiu este relator. Tanto assim que, no rela
tório feito em relação aos anteprojetos, há um
trecho em que declaro:

"Entendeu a Subcomissão do Sistema
Eleitoral e Partidos Políticos ser da sua com
petência tratar da questão dos mandatos ele
tivos para fixar-lhes a duração. Data venia
- dIZIa eu, Relator da Comissão - de tal
entendimento, achamos que a melhor técni
ca legislatIva conduziria o assunto para a Co
missão dos Poderes, à qual cornpeuna fixar
os mandatos quando estivesse examinando
a composição, atribuições etc, no âmbito
do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

Verificando, entretanto, que levantada a
preliminar da Incompetência na própria Sub
cormssão, foi a mesma rejeitada por larga
maioria. Vamos deixar de lado as especia
lidades da técnica legislativa e enfrentar a
questão, até porque, para dirimi-Ia o melhor,
acima de nós, encontra-se a Comissão de
Sistematização".

Recebi da Subcomissão o anteprojeto, que, em
cinco artigos, versa sobre mandatos. Estava obri
gado a examinar a questão, contrariamente ao
que alguns entendem, até porque o Regimento
Interno da Constituinte, ao estabelecer a consti
turção das Comissões, não é explícito quanto à
competência. Tanto isso é verdade que todas as
Subcomissões trataram rigorosamente de quase
todas as questões, como quase todas as Corrus
sões estão tratando rigorosamente de todas as
questões. A Comissão de Sistematização vai rece
ber o mesmo assunto regulado em várias Comis
sões, pela falha do Regimento, que não definiu
com clareza qual a competência de cada uma
das Cormssôes.

Feita esta explicação preliminar, Sr. Presidente,
entrarei no mérito rapidamente.

Primeiro, para declarar que acolhi a proposta
da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos
políticos de 5 anos para o mandato do Senhor

Presidente da República, por entender que, no
caso, cabia ou cabena a descoincidência das elei
ções, pela própria natureza da eleição presiden
cial, uma eleição nacional que vai discutir ques
tões de âmbito nacional, que não poderia mistu
rar-se com as eleições municipais, que tem a sua
temática localizada, influenciada e condrcionada
pelas questões de natureza local.

Dizia eu, no relatório:
"Seria temerário submeter a eleição do

Presidente da República a decisões de polí
tica local, até mesmo questiúnculas e a que
relas da política municipaL"

Fico hoje estarrecido ao ver que ilustres Srs
Constituintes, que ontem com bravura e riqueza
de argumentos combateram a idéia da coinci
dência, aqui sustentam agora o mandato de 4
anos para o Senhor Presidente da República, o
que equivale fazer coincidência a eleição do Presi
dente da República com a eleição dos Prefeitos
e Vereadores.

Em face destas colocações feitas puramente
no plano doutrinário, sem nenhum interesse de
natureza política ou pessoal, ngorosarnente no
plano da doutrina, sustento a manutenção do dis
positivo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço ao Constituinte Heráclito Fortes que comece
a chamada para a votação.

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDEIRO
Sr. Presidente, pela ordem (Assentimento da Pre
sídência.)

Sr Presidente, ontem defendi a descomcidên
cia das elerções e sinto que o meu argumento
fOI, evidentemente, tocado pelo ilustre relator.

O SR. RELATOR(Prisco Viana) - Não me referi
a V.Ex", nem me recordava do seu discurso.

O SR. CONSTITUINTE AIRTONCORDEIRO
Evidente que não.

Quem assume os seus atos sabe no que é
atingido. Direi, esclarecendo o Plenário: defendo
a descomcidência das eleições, e, para fazer des
coincidir a eleição Presidencial em 88,tenho pro
posta à Constituinte de eleição no dia 10 de junho
do próximo ano para Presidência, Vice-Presidên
cia, Câmara Federal e Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Apenas uma explicação desnecessária, mas não
é pela abundância que se prejudica.

Quem vota "sim," vota em favor do destaque,
pela supressão do art. 18; quem vota "não", vota,
evidentemente, pela manutenção do texto do
Substitutivo.

(Procede-se à votsçêo.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes: - Antero de Barros - Antonio Brit
to - Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes - Eucli
des Scalco - Hélio Rosas - José Tavares 
Nelton Friedrich - Osmir Lima - Roberto Brant
- Robson Marinho - Rospide Netto - Waldir
Pusliesi - Artenir Werner - Airton Cordeiro 
Moema São Thiago - Francisco Rossi - José
Genomo - Paulo Delgado - Lídice de Mata 
Dommgos Leonelli - Fernando Gasparian-Ge
raldo Alckmin - Paulo Ramos - Percival Muniz
_ Antôniocarlos Konder Reis.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: - Daso Coimbra - Edivaldo Motta
- com declaração de voto - Heráclito Fortes

-Israel Pinheiro Filho-José Melo - LuizSoyer
- Prisco Viana - Alércio Dias - Etevaldo N~
gueira - Evaldo Gonçalves - Ézio Ferreira 
Horácio Ferraz - José Camargo - Ricardo Izar
- Sadie Hauache - Saulo Queiroz - Jarbas
Passarinho - Ottomar de S. Pinto - Nilson Gib
son - José Freire.

Declaração de voto
A mmha tendência hoje é pela fíxaçêodo man

dato atual e dos próximos Presidentes em 5 anos.
Assim deveria votar em plenário,
Estou votando pela supressão do art 18 por

considerar que esta não é a Comissão específica
I para tratar do assunto. - Hélio Rosas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - 27
Srs. Constituintes votaram "sim", 20 Srs. Consti
tuintes votaram "não".

Atingido o quorum Rejeitado o destaque.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, pela ordem (Assentimento da Pre
sidência.)

Sr. Presidente, V. Ex" observe, este é que seria
o momento de um Regimento Intemo injusto ser
rasgado, porque é um Regimento que está frus
trando a vontade da maioria dos presentes. Quer
dizer, o Relator tem o direito de Insenr no texto
essa proposta sem ser a Comissão competente,
como admite o próprio Relator, e vem o Regi
mento Interno, este malfadado Regimento Inter
no, dizer que para retirar esse artigo há neces
sidade de maíona absoluta Quer dizer, a maioria
da Comissão...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço a V. Ex", nobre Constituinte Robson Marinho,
que, dentro do Regimento, que V. Ex" qualificou
de malfadado, e que é a única forma que temos
de nos entender, não se pode falar contra o venci
mento. V. Ex" cooperará comigo, evitando pros
sequir.

O SR. CONSTITQ/NTE ROBSON MARINHO
Evidente que SIm Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Obrigado.

Prejudica as emendas correspondentes.
Há um destaque em seguida, de autoria do

nobre Constituinte Arnaldo Martins, em relação
ao art. 20 do atual SubstItutivo. O destaque que
é para supressão de palavras.

Peço ao Relator lera o art. 20.

O SR. RELATOR (Prisco VIana) - O art. 20
tem a seguinte redação.

"O Presidente da República poderá decre
tar, ouvido o Conselho Constitucional, o esta
do de defesa, quando for necessário preser
var ou prontamente restabelecer, em locais
determinados e restritos a ordem pública ou
a paz social, ameaçadas por grave e iminente
Instabilidade institucional ou atingindas por
calamidades naturais de grandes propor
ções."

É a redação do caput do artigo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa

ra encaminhar a votação concedo a palavra ao
Constituinte Arnaldo Martins

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, inicialmente, esse termo criado,
ou seja, o Conselho Constitucional, vem, pratica
mente, chocar-se com o Conselho de Segurança
Nacional.
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Sinceramente, ainda não entendemos o que
fará um e o que fará outro. Então pedimos desta
que para este "ouvido o Conselho Constitucional,"
a fim de que, talvez regirnentalrnente não se possa
fazer uma troca mas que esse Conselho Constitu
cional seja revisto, para se chegar a uma conclu
são do que funcionana- seríaum Conselho Consti--
tucional ou Conselho de Segurança Nacional? Fi
quei sem saber, e acredito que todos os Consti
tuintes, o que faz um e o que faz o outro.

Q SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra - V. Ex' pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, tenho um destaque com emenda
na Mesa, para a supressão de todo o art. 20 e
seus parágrafos.

Como se fica numa situação dessas? Está-se
destacando a expressão "ouvido o Conselho de
Segurança Nacional.,..

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não haverá conflito. A emenda de V Ex' perma
nece válida e será analisada no momento opor
tuno. Aqui é apenas o destaque para a expressão.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
la ordem, tem a palavra o Constituinte Ottomar
Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, o Conselho Constitucional está de
finido no art 21 com precisão. É integrado pelos,
Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados, pelo Ministro da Justiça etc.

A substituição que foi feita, "ouvido o Conselho
de Segurança Nacional" para "ouvido o Conselho
Constitucional", reside justamente no fato bas
tante significantivo que, enquanto o Conselho de
segurança Nacional é uma Secretaria, um órgão
subalterno, um órgão de assessoramento e, por
conseguinte, não seria formal, e até no mérito
não seria justo ou indicado que o Presidente tives
se que, compulsoriamente, necessariamente, por
mandamento constitucional, ouvir um órgão de
assessoramento, então, a nível de Comissão Te
mática, foi feita esta alteração. Inclusive, dentro
do Capitulo Das Forças Armadas, estão presentes
tanto o Conselho Constituicional como o Conse
lho de Segurança Nacional. Não vejo por que
a dúvida de interpretação quanto à colocação do
"Conselho Constitucional" como um colegiado
que deverá ser OUVIdo necessariamente pelo Pre
sidente da República, integrado pelos Presidentes
das Casas do Congresso, quando ele tiver que
tomar decisão em matéria de relevante interesse
público, como é o caso do estado de defesa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - So
licitaria aos Srs. Constituintes que, quando fizes
sem encaminhamento de votação ou levantas
sem questão de ordem, por obséquio, pusessem
se de pé, para que todo o Plenário pudesse ter
a oportunidade de ver quem está falando.

Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - SR. Presi
dente, de certa forma, o nobre Constituinte Otto
mar Pinto trouxe esclarecimentos suficientes a
respeito das dúvidas suscitadas pelo ~ispositivo

ora destacado pelo nobre Constituinte Arnaldo
Martins.

O Anteprojeto da Subcomissão, ao disciplinar
a questão relacionada com o Conselho Nacional
de Segurança, nele fez integrar o Presidente do
Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Cãma
ra·dos Deputados e o Presidente do Senado fede
ral Entendemos, no exame da questão, está bem
explicito no relatório, que, sendo o Presidente do
Supremo Tribunal Federal, como os Presidentes
da Câmara e do Senado, representantes de Pode
res, não poderiam integrar um Conselho de asses
soria dereta de outro chefe de Poder. Além disso,
tanto o Presidente do Supremo Tribuna Federal,
quanto os Presidentes da Câmara e do Senado
poderiam, eventuarnente, ser chamados a secidir
sobre questões adotadas no Conselho de Segu
rança Nacional. O Presidente do Supremo, no
àmbito do Judiciário, e os outros, ao Senado e
da Câmara, no âmbito do Legislativo.

Imaginamos, então, criar, em relação ao estado
de defesa, o Conselho Constituicional como um
órgão de consultoria política do Senhor Presrden
te da República para as questões ali definidas,
e, se V. Ex' me permite, faria a leitura répída da
curta justificativa para a questão:

"Dizendo respeito à medida do Estado de
defesa, à autoridade do Presidente da Repú
blica, como responsável maior pela ordem
pública e pela paz social, cabe-lhe a decisão
política de neutralizar a instabilidade corres
pondente.

Seu problema é de autoridade e não de
comando. Este existe na decisão pelo estado
de sítio. Por isso, mando a previdência que
recorra ele a um órgão consultivo, de caráter
político, que não o condicione, como acon
tece com o órgão de assessoramento."

Portanto, o conselho Constitucional foi conce
bido como órgão consultivo de natureza política
para as questões de ordem pública e paz social
que tiver o Senhor Presidente da República de
decidir.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço ao nobre Constitumte Heráclito Fortes proceda
à chamada para votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Questão de ordem, Sr. Presidente. (Assentimento
da Presidência).

Sr. Presidente, vejamos bem a situação de ca
misa-de-força em que nos encontramos nesta vo
tação de camisa-de-força. A supressão implica
na aprovação de caput do art 20. A não-supres
são permanece como está, e nós temos uma
posiçâo contrária ao caput do art. 20, e há outra
emenda sobre esta expressão "ouvido o Conselho
Constitucional", ficamos, repito, numa situação
de camisa-de-força nesta votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Já
está resguardado o papel que V. Ex' pretende
exercer na hora da discussão da emenda. No mo
mento, se eu tivesse bem enfronhado dentro do
pensamento de V.Ex', me reservaria para a hora
da discussão da emenda, porque aí se discute
o caput por inteiro, no momento é apenas uma
expressão. Digamos que o resultado seja favorável
à ~anutenção, a emenda de V. Ex' está íntegra,
está mantida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO _
Tenho uma emenda específica sobre essa expres
são, com outro sentido.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
-Sr. Presidente, o nosso destaque é tão-somente
para a expressão "ouvido o Conselho Constitu
cional. Tão-somente para esta expressão. Tam
bém temos emenda para o Conselho de Segu
rança Nacional, dando uma nova constituição pa
ra o CSN, porque achamos que ficariam dois ór
gãos praticamente com atribuições semelhantes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex' já encamingou É um novo encaminhamento
que V. Ex' está fazendo sob o título de questão
de ordem. Não há questão de ordem a dar solu
ção.

Passo à votação.
(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "Não" os Srs
Constituintes: Antero de Barros - Antônio Britto
-Asdrubal Bentes - Daso Coimbra - Edivaldo
Motta - Euclides Scalco - Hélio Rosas - Herá
clito Fortes - Israel Pinheiro Filho - José Melo
- José Tavares - Lélio de Souza - Luiz Soyer
- Nelton Friedrich - Osmir Uma - Prisco Viana
- Roberto Brant - Robson Marinho - Ronaldo
Cezar Coelho - Rospide Netto - Waldir Pucliesi
- Alércio Dias - Etevaldo Nogueira - Evaldo
Gonçalves - Ézio Ferreira - Horácio Ferraz
José Agnpino - José Camargo - Ricardo Izar
- Sadie Hauache - Saulo Queiroz - Artenir
Werner - Jarbas Passarinho - Telmo Kirst
Airton Cordeiro - César Maia - Moema São
Thiago - Francisco Rossi - Ottomar de S. Pinto
- José Genoíno - Paulo Delgado - Lídice da
Mata.

Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs
Constituintes: Arnaldo Martins - Iram Saraiva.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Dois Srs. Constituintes vortaram "sim", 45 "não".

Rejeitado o destaque.
Passemos ao destaque de autoria do nobre

Constituinte Ruy Nedel, que pede a supressão
do mciso V do art. 39, "guardas murucípaís".

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Sr. Presidente, um esclarecimento. (Assentimento
da Presidência.)

Eu havia apresentado um pedido de destaque
que vinculava Há aqUI a situação: há a citação
da exístêncra da guarda municipal no art 39 e
o seu disciphnamento no art. 43. Então, eu havia
entendido que, evidentemente, por uma questão
de lógica, o pedido de destaque deveria referir-se
a ambos: ao art. 39 e ao art. 43.

Pergunto a V. Ex' se, pelo entendimento da
Mesa, após a votação do art. 39, haverá a do
art. 43 ou se vai considerar como, obviamente
tendo caído na hipótese de rejeição... '

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) .;
Não há um equívoco de V. Ex" com relação ao
número? O art. 43 é de município com mais de
100.000 habitantes.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
"Poderão organizar órgãos de vigilância". Era o
artigo que tratava da guarda municipal e que ago
ra mudou de nome.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Fa
remos em dois momentos, em separado, a vota
ção, sem prejuízo.
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OSR. RELATOR(Prisco Vranal-c-Art 39, inciso
V- "Guardas Municipais".

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRmO 
Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex" tem a palavra, para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRmO 
Sr. Presidente, a discussão sobre as guardas mu
nicipais tem percorrido um caminho extrema
mente curioso nesta Assembléia Nacional Consti
tuinte. Entendo as dificuldades do nobre Relator
Prisco Viana, que recebeu a matéria da Subco
missão, deu-lhe um pnmeíro tratamento no seu
primeiro Substitutivo, quando se definiu a possibi
lidade da existência das "guardas municipais" e
se definia que elas poderiam cuidar apenas do
patrimônio histórico municipal. Vem, agora, a no
va versão do Substitutivo e reflete, e faço o exame
do art. 43, porque, é evidente, é quem disciplina
a criação que consta do art. 39. O que diz o art.
43? Diz:

"Os Municípios com mais de 100 mil habi
tantes e os integrantes das regiões metropo
litanas, e os que tenham interesse para o
patrimônio histórico nacional, poderão orga
nizar órgãos de vigilância subordinados aos
prefeitos municipais, na forma que a lei dis
puser."

Entendo, Sr" e Srs. Constituintes, precisamos
clarear a discussão sobre as guardas municipais.
Ou entendemos - e seguramente o Constituinte
Israel Pinheiro haverá de concordar - que as
dificuldades existentes, a nívelde segurança públi
ca no País, recomendam a criação de sistema
de segurança pública ou municipal, e a guarda
municipal será um Instrumento efetivo, ou enten
demos o contrário, que podenarn criar conflito
de competência, dificuldades políticas e pode
riam ser desnecessários.

Então, ou entendemos que há necessidade da
guarda ou entendemos que não há.

Como visilvelmente não há condições de fazer
convencer a ninguém que se possam criar guar
das municipais em todos os municípios, se tem
procurado, com habilidade e competência, doura
essa pílula de formas variadas. No dispositivo an
terior era interessante, apenas cuidaria do patri
mônio municipal.

Permita-me, Sr. Presidente, lembrar da minha
pequena Santana do Livramento. O prédio da Pre
feitura e o prédio do museu, os dois grandes pró
prios municipais, e uma guarda destinada a cuidar
dos dOIS. O museu, o lado, do cinema, e qualquer
conflito na saída do Cinema, não cabe à guarda
municipal resolver, pois só cuida do prédio ao
lado.

Ora, não temos convicção, não é possível ter-se
convicção, com bases nas experiências existentes,
de que essas guardas municipais não se transfor
mem em sérios problemas. Na maioria dos muni
cípios é impossível do ponto de vista de recursos
da prefeitura, e não tem funcionado.

Assim, Sr. Presidente, entendo, e neste sentido
apresentei emenda, o mais correto é a supressão
desse instrumento. Se em determinado momento
for possível ou necessário fazer, muito bem, have
rá espaço legal, haverá espaço constitucional para
que se crie. Não se pode, Sr. Presidente, neste
momento, do ponto de vista administrativo e polí
tico, estimular, porque aqui não se diz que vai

criar em todas, mas aqui se abre caminho Não
se pode estimular que prolifere neste País, que
já tem tantas dificuldades na área da segurança
pública, prolifere, pelo estimulo da Constituinte,
alguma coisa sobre a qual nenhum de nós tem
convicção e, mais do que isso, onde há dezenas
de exemplos desfavoráreis.

Por isso, Sr. Presidente, procurando ser breve,
faço o encaminhamento com profunda convic
ção. Não podemos estimular uma experiêncía
neste sentido Não podemos abrir a porta
inclusive nas regiões metropolitanas, como agora
consta do segundo Substitutivo do nobre Relator
Prisco Viana - para que se tenha a questão das
guardas munícípais.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSl
Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constítumte Fran
cisco Rossi, para encaminhar a votação.•

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI 
Sr Presidente, vou falar a favor da guarda muni
cipal.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex"falará a favor. Aqui falou um Constituinte con
tra a guarda municipal. Falará outro Constituinte
a favor e, depois, darei a palavra a mais um em
cada gênero.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Peço
a palavra para falar contra a guarda municipal.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCOROSSI
Sr. Presidente, Srs. Constituintes...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço que cheguem a um acordo, porque não posso
tirar aqui e estabelecer, o que já se fez no Regi
mento Interno, uma loteca.

O SR. CONS1;rruINTE FRANCISCO ROSSI
Sr. Presidente, vou falar a favor. Estou com a
palavra ou não?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex"está com a palavra. Peço apenas que os Cons
tItuintes dêem atenção a V.Ex"que tanto merece.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Sr. Presidente, a grande realidade é que as guar
das municipais estão aí e funcionam em muitos
municípios, e funcionam bem. Inclusive não pos
so deixar de invocar minha condição de ex-pre
feito de uma cidade que hoje tem quase um mi
lhão de habitantes, senti, quando prefeito, a neces
sidade da criação das guardas municipais. Já na
quela época sabíamos da existência de algumas
guardas municipais que funcionavam de maneira
extraordinária. Cito aqui um exemplo - talvez
seja o melhor do País - da Guarda MuniCipal
da cidade de Santo André. A Polícia Civil, a Polícia
Militar, por mais boa vontade, por mais que se
desdobrem, não têm condições de dar, por exem
plo, cobertura à frente de uma escola. Quando
o prefeito tem condição de destacar um elemento
e colocá-lo à frente de uma escola para cuidar
da segurança das crianças, na travessia das aveni
das, das ruas fronteiriças a esses estabelecimen
tos escolares, no resguardo do interesse do Cida
dão que, às vezes, está nu ma praça pública, a
Polícia Militarnão tem condições de estar presente
em todas essas praças. Essas praças são proprie
dade das prefeituras, e as prefeituras têm condi
ções de destacar um guarda municipal para cui
dar da segurança do cidadão que ali vai em busca

de lazer. Teríamos inúmeros outros exemplos,
sem falar nas Viaturas que essas guardas muni
cipais podem colocar circulando nas cidades, e
que coíbem, inibem a ação do marginal.

Sr Presidente, somos totalmente favoráveis às
guardas municipais e o bom senso recomenda
que esse dispositivo deve permanecer, bem como
que a Constituição estimule, sim, a criação dessas
guardas, que viriam em benefício da coletividade,
sobretudo em benefício do interesse dos muni
cípios.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
favor do destaque, portanto, contra as guardas
municipais, já falou o Constituinte Antônio Britto.
Agora mais um Constituinte terá a palavra neste
sentido.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente. eu queria falar a favor do destaque.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Havia
pedido a palavra, mas a cedo ao meu nobre cole
ga Paulo Ramos, porque é da área

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Agradeço a V.Ex' em nome da Mesa.

V.EX" tem a palavra, Deputado Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes, é longa a história
da segurança pública neste País, e, na busca do
aperfeiçoamento, ainda enfrentamos um grave
problema, a dicotomia das políticas. Temos hoje
em todo o País polícias civis e militares, que nas
unidades da Federação, onde ambas alcançaram
um papel de grande projeção, há conflitos que
ainda são insolúveis.

Objetivando solucionar tais conflitos, embora
compreenda que a realidade não vai permitir o
alcance de um aperfeiçoamento maior, propus
um sistema único de segurança pública no País
com a unificação das polícias, inclusive preser
vando a autonomia dos Estados.

Entretanto, voltando os olhos para um passado
recente, somos forçados a dizer aqui que os guar
das rnuníclpars, quando foram extintas, o foram
em função de grandes conflitos que existiam nos
diversos municípios com as polícias locais. Aunifi
cação do policiamento ostensivo se constitui num
avanço em termos de segurança pública.

Não podemos de forma alguma, como bem
acentuou o Constituinte Antônio Britto, permitir
e estimular que novas guardas sejam cnadas, o
que corresponderá a um sério retrocesso, na me
dida em que novos conflitos surgirão e se tomará
difícila população se encontrar segura diante de
orgãos de segurança que se confrontam.

Espero e peço a todos os Srs. Constituintes
que compreendam o sentido maior da propo
sição, e apóiem a emenda supressiva do Depu
tado Constituinte Ruy Nedel.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex', que é a favor da guarda municipal, pediu
antes a palavra, direito de prioridade, no tempo,
ao Deputado Constituinte José Freire.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, dou o meu teste
munho a esta Casa, porque o item V do art. 39
foi muito bem colocado. Só tenho uma pequena
dúvida - agora dirijo-me ao Relator - com rela
ção à subordinação dessa guarda civil.Essa guar
da só e independente, é um perigo. Tive uma
experiência, Sr. Presidente e Sr. Relator, como
Secretário de Segurança Pública - a criação da
guarda civil é inconstitucional, não tem amparo
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na Constituição vigente - concedi o funciona
mento, em alguns municípios, à guarda municipal
- e funcionou muito bem. Cito aqui o Município
de Piracanjuba, cidade de 12 rml habitantes, em
que o prefeito selecionou 21 guardas, pessoas
da cidade, pessoas conhecidas, e escalou em ca
da quarteirão - quarteirão em que mora aquele
guarda -, e entregou-lhe uma brcícleta.Na cida
de não ocorreu mais crime, foi devidamente poli
ciada. Por isso, sou a favor.

Poderia citar vários outros municípios onde fun
cionou bem a guarda municipal, e vimos aqui
o testemunho do Deputado Constituinte Francis
co Rossi, de uma cidade grande, e S. Ex' também
se manifestou a favor, porque teve a sua expe
riência lá.

Deve, no entanto, ficar subordinada a algum
órgão, neste caso, à Polícia MIlItar, porque não
podem ficar à vontade. Imaginem uma grande
CIdadecom 200 guardas e subordinadas a quem?
Ao prefeito? Ao Secretário da Administração?
Não. Deve ficar subordinada ao Comandante da
PolíciaMilitar, para que tenha treinamento e uma
orientação de disciplina e de comando. Do contrá
rio, se soltarmos muitos guardas nessas cidades,
podem constituir perigo.

Por isso, sou a favor da inclusão, como fez
o Relator, pela manutenção da guarda civil

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Encerrado o encammhamento, passo à votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Tavares, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TAVARES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, minha situação é
bastante Inusitada Por isso, peço uma questão
de ordem respeitosamente a V.Ex'

A princípio sou a favor da guarda municipal,
mas vou votar pela supressão desse artigo, conse
qüentemente a favor do destaque, pela forma co
mo está redigido.

Lamento profundamente que o Deputado
Constituinte Ricardo Fiuza e o nobre Relator Pris
co Viana não tenham tido um melhor CUIdado
para analisar matéria desta importância. Coloca
nos, a todos nós, Constituintes, numa situação
tão delicada que, às vezes, somos favoráveis à
instituição de uma orgamzação como essa, mas
não podemos, pela forma como está redigida.

Ouvi ainda, há pouco, dois Constituintes fala
rem, um deles ex-prefeito, o Constituinte Fran
CISCO Rossi, da cidade de Osasco, e o ex-Secre
tário de Segurança Pública. De alguma maneira
tenho alguma vivência nessa área Temos um
Constituinte que foi prefeito de uma cidade onde
exerci, há muitos anos, ainda aos 22 anos de
idade, uma atividade na Segurança Pública, como
delegado de carreira. Naquela oportunidade, ex
tinqu; a guarda mumcipal que havia na sua CIdade,
porque ela roubava mais do que os ladrões. Acon
tece que em outra cidade mantive a guarda, por
que ela me ajudava muito. Então, vejam meus
colegas, é um depoimento real e concreto de
quem já viveu essa situação na prática E ao dizê
lo, aqui, faço-o com o respeito e o apreço que
tenho pelo Constituinte Waldyr Pugliesi, que veio
a ser prefeito depois. S. Ex' não era prefeito na
época.

Sr. Presidente, senti-me no dever de usar da
palavra, até numa questão de ordem - não muito
regimental- para deixar aqui registrada a minha
experiência e a minha posição.

Devemos dar aos municípios brasileiros a facul
dade de criar suas guardas rnunícípars, Não temos
o dever de impor aos prefeitos a obngatoriedade
de criá-las, mas temos o dever - como bem
disse aqui o Constituinte José Freire - de deixar
na Constituição a faculdade às prefeituras, aos
prefeitos, que, de acordo com as necessidades,
em razão da segurança, que é real em muitos
municípios deste País, de criarem mais um órgão
auxiliar para dar segurança à população

Nos termos em que está redigido, com todo
o respeito ao Constituinte Prisco VIana,com todo
o respeito à ausência do Constitumte Ricardo Fiu
za, é brincadeira de mau gosto e não podemos
aceitar. Uma guarda municipal tem que ter a su
bordmação operacional a uma instituição que seja
competente, aparelhada, definida, para realizar o
serviço de segurança pública, sejam as forças po
hciaís, a polícia militar ou seja a polícia Civil, que
defendo, inclusive, a subordinação delas.

Portanto, Sr. Presidente, da forma como está,
lamentavelmente, tenho que votar contra, ou seja,
a favor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) - V.
Ex"não levantou questão de ordem; fez uma de
claração de voto a príorí,

Com isto, prosseguiremos a tomada de votos.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes: - Antero de Barros - Antonio Bri
to - Antonio Peroza - Euclides Scalco - Hélio
Rosas - Heráclito Fortes -lram Saraiva -José
Tavares - Lélio de Sousa - LuizSoyer - Nelton
Friedrich - Osrmr Lima - Roberto Brant - Rob
son Marinho - Rospide Netto - Waldir Pugliesi
- AIrton Cordeiro - Cesar Maia - Moema São
ThIago - José Genoino - Paulo Delgado 
Lídice da Mata - Nilson Gibson - Paulo Ramos.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: - Arnaldo Martins - Asdrubal
Bentes - Daso Coimbra - Edivaldo Motta 
Israel Pinheiro Filho - Prisco Viana - Tito Costa
- Ronaldo Cezar Coelho - AlérCIO Dias - Ete
valdo Nogueira - Evaldo Gonçalves - Ézio Fer
reira - Horácio Ferraz - José Agripino - José
Camargo - Ricardo Izar - Sadie Hauache 
Saulo Queiroz - Marco Maciel- Artenir Werner
-Jarbas Passarinho - Telmo Kirst- Francisco
Rossi - Ottomar de S. Pinto - José Freire 
Antôniocarlos Konder Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vou proclamar o resultado: Votaram "sim" 24 SI'"
Constituintes, "não" 26 SI'" Constituintes. Não
houve abstenção.

Rejeitado o destaque.
Passemos ao novo destaque, de autoria do no

bre Constituinte Osmir Lima, que pede a supres
são do item IV do art. 40 da seção Vda Segurança
Pública.

O SR. RELATOR (prisco Viana) - O caput
do art. 40 é o segumte:

"A Polícia Federal, instituída por lei como
órgão permanente, é destinada a:

IV- exercer a classificação e controle de
diversões públicas, segundo dispuser a lei."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, Sr" e SI'" Constituintes, estou enca
minhando a votação deste destaque porque há
inclusive uma emenda de supressão do Item IV
do art. 40

Esta questão, Sr. Presidente, tem sido dISCU
tida, principalmente nesta Comissão e na da So
berania e dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher.

No mício dos nossos trabalhos na Subcomis
são, a proposta micial era no sentido de se manter
textualmente o que prevê a atual Constituição:
definir a censura como uma das tarefas constitu
cionais da Polícia Federal. Em seguida, o Relator,
o nobre Constituinte Ricardo Fiuza, estabeleceu,
em parte, exercer a classificação, mas, em seguida
S. Ex"estabeleceu a censura, quando fala do "con
trole de diversões públicas, segundo dispuser a
lei". Portanto, ao mesmo tempo em que fala da
classificação, em seguida, estabelece o principio
da censura.

Quanto ao mérito, do que prescreve este item,
consideramos que uma das exiqêncías democrá
ticas desta Assembléia Nacional Constituinte é
que possamos aprovar, no texto constitucional,
a abolição da censura, que tem causado, ao longo
da nossa História mais recente, um estrago muito
grande neste País.

Outra questão, Sr. Presidente - e para essa
chamo a atenção dos nobres Constitumtes, Mem
bros desta Comissão - diz respeito à compe
tência. Se é um serviço classificatório, como en
tendemos, se deve existir um serviço índrcatívo,
se deve existir um serviço normativo - e é que
prevê uma das disposições do relatório da Comis
são da Soberania e dos Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher - e se a partir daí se estabe
lecem meios, mecanismos - dentro do princípio
da mdicação e da classifícação do Poder Público,
em relação a punir os abusos - a competência
para tretar desta questão deve ser de outra função
do Poder Público É tarefa do Ministéno da Cultu
ra, e também pode ser tarefa do Ministério da
Educação. A Polícia Federal trata de censura, de
controle, de classificação que envolvem múltiplos
aspectos, vários fatores relevantes, vários condi
cronarnentos para se apreciar o que deve ser elas
síficado, deve ser indicado, deve ser recomen
dado, etc., não deve ser atribuição da Polícia Fede
ral. Para se manter essa atribuição, mesmo com
a primeira parte atenuada, para a Polícia Federal,
é uma maneira encoberta de se manter o princípio
constitucional da censura sob responsabilidade
da Polícia Federal.

Portanto, o meu argumento - e chamaria
a atenção dos SI'"Constituintes - é de dois tipos.
Primeiro, quanto ao mérito, que não cabe estabe
lecer na Constituição o princípio da censura. Está
estabelecido aqui, quando fala "o controle de dive
sões públicas, segundo dispuser a lei" Este con
trole é a censura; controle é proibir é impedir
que determinado espetáculo e determinada publi
cação não seja de conhecimento do público. Con
tradiz-se, inclusive, com a classificação e com a
indicação. Esta contradição que acaba como atrí-
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buição da Polícia Federal, prevalecendo o sentido
da censura, da proibição, da punição, uma prática
antidemocrática que marcou a história deste País
nos últimos anos.

Portanto, somos de opinião a favor de um servi
ço classificatório indicativo como atnbuição do
Ministério da Cultura e não da Polícia Federal.
São várias as atribuições e tarefas da PolíciaFede
ral, como está aqui no texto constitucional.

É um resquício, é uma proposição de conteúdo
antidemocrático permanecer o Item IV do art. 40.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra, para encaminhar a votação,
ao nobre Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, SI"' Constitumtes, este mcíso IV,
objeto de discussão, fala em "exercer a classifi
cação e controle de diversões públicas". Não está
escrito, peremptória e claramente se se trata de
censura lato sensu. Trata-se apenas de classifi
cação e controle de diversões públicas.

Sabemos que a família brasileira repele a per
missividade que existe nas diversões públicas, nos
dias de hoje, neste País.

Uma relação de nomes de filmes - não são
os filmes propiamente ditos - entregue pelo De
legado Romeu Tuma à Subcomissão da Defesa
do Estado, da SOCiedade e de sua Segurança,
trazia nomes, e muitos nomes, que não poderiam
ser sequer lidos num ambiente respeitável.O mais
ingênuo deles era "A Noite das Taras".

O nobre Constituinte José Genoino aceita per
feitamente válida a censura c1assificatória. Conti
nuamos a dizer que não se trata de censura lato
sensu. Esse artigo, esse inciso se restringe a di
versões públicas. E vem aí a proposta do Consti
tuinte José Genoíno, uma proposta burocratizan
te, de dividircompetências. S. Ex' se insurge con
tra o controle. O que adianta classificação se não
houver controle? Quem vai obedecer a uma clas
sificação se não houver um órgão incumbido de
controlar as decisões desse conselho classifica
tório? Onde fica o Conselho? Se no Ministério
da Justiça, ao qual está vinculada à Polícia Fede
ral? Se no Ministérioda Cultura ou no da Educa
ção? É um problema até de ordem infraconsti
tucional, creio eu. Quais os elementos, as figuras
que irão definiros critérios éticos de classificação
dessas diversões? Não se trata de livros nem de
obras de arte, e sim de diversões. É a isto que
se refere o texto constitucional. Poderão colocar
lá "n" pintores, escritores, literatos, esse pessoal
todo pode ficar sentado numa sala no Ministério
da Justiça. E fundamental que se entenda que
tem que haver um controle, e o órgão, não se
encontrará outro, no bojo deste Capítulo,que não
seja um órgão policial,e, no caso, o mais indicado
é a Polícia Federal, pela abrangência da sua jurís
dição em todo o território nacional.

Vou encerrar, Sr. Presidente, repisando, mais
uma vez, para a intelectualização dos membros
desta Comissão: não se insurge o Constituinte
José Genoino contra a classificação em si própria,
mas contra o controle, assunto da competência
da polícra, e a classificação poderá caber em qual
quer sala de qualquer repartição. Dividir significa
diluirresponsabilidades entre Ministériosdiversos,
e aí fica difícil a ação rápida e pronta como a

sociedade e a família brasileira exigem para com
bater e evitar a permissividade nas diversões pú
blicas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o nobre Constituinte Antônio Britto,
para falar a favor do destaque

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOBRITTO
Sr. Presidente, SI'"'e Srs Constituintes, na discus
são deste assunto, em várias ocasiões, tem havido
a tentativa, a meu juízo inútil, de distinguir, entre
os Constituintes, aqueles que não têm nenhuma
preocupação em relação à classificação de espe
táculos de diversões públicas e os que com isso
se preocupam. Esta divisão é falsa Duvido que
alguém - e fala quem profissionalmente tem-se
dedicado, ao longo de sua vida, ao exercicio do
jornalismo e da comunicação, fala alguém que
é pai -, duvido que alguém, aqui, não tenha
preocupação com a necessidade que é perma
nente em qualquer país democrático, de que os
espetáculos públicos, as diversões públicas não
sofram alguma ação no sentido de classificação
de exame prévio que indique a forma e o horário,
o meio pelo qual será divulgado.

Não me vou alongar, Sr Presidente, reiterando
condições de ordem teórica e conceitual, sobre
a necessidade de que isso ocorra. Não se está
discutindo, aqui, a necessidade de existir classifi
cação dos espetáculos de diversões públicas Pas
sa-se a discutir a forma pela qual se dará.

Em primeiro lugar, é preciso olhar para a reali
dade de hoje. A Polícia Federal não faz o controle
dos espetáculos de diversões públicas porque es
ses espetáculos se realizam em mais de 4.200
municípios brasileiros. Salvo Estados como o de
São Paulo, na maioria dos Estados - é verdade,
sim, nobre Constituinte - isso é repassado, como
no caso do RioGrande do Sul, de Goiás, de Santa
Catarina e de uma série de Estados, é repassado
à PoliciaCivil. Tanto é verdade, nobre Constituinte,
que a Polícia Federal não tem agentes e não tem
dispositivos na maioria absoluta dos municípios
brasileiros. São assinados, nobre Constituinte,
convênios com a Secretaria de Segurança, repas
sando à PoliciaCivil. Então, não é a PolíciaFederal
que faznem é a PolíciaFederal que fará o controle
do ato classificatório, bem como o cumprimento
do ato classificatório.

Vou mais além: a Polícia Federal não é mais
- e nunca deveria ter sido - o órgão encarre
gado de realizar a classificação. A classificação
é, hoje, uma tarefa que pertence, claramente, à
comunidade, e assim tem ocorrido na maioria
dos países. Atravésde seus mecanismos de repre
sentação, o Estado se agrega à comunidade, aos
pedagogos, aos círculos de pais, às associações
comunitárias, e daí tem nascido a classificação,
uma classificação efetiva e eficiente.

Por isso, se trata, aqui, de fazer uma leitura
coletiva, uma leitura conjunta do que a Consti
tuinte está propondo.

Chamo a atenção das SI'"' e dos Srs. Consti
tuintes que, no capítulo que trata da competência
da União, passou, por absoluta unanimidade, o
dispositivo "compete à União,privativamente, rea
Iizar esta classificação e legislar sobre ISSO". Já
na Comissão que trata da família, do menor, lá
onde estão centrados, não de forma exclusiva,
mas de forma preponderante, os interesses de
preservação do menor, da família e dos valores
da sociedade brasileira, lá foi aprovada a criação

de um Conselho que tem a participação do Esta
do, porque o Estado, num segundo momento,
haverá de determinar e haverá de exercer as atitu
des que forem deliberadas por aquele colegiado.
Manternas mãos da PolíciaFederal é, em primeiro
lugar, fazer um acordo que a Polícia Federal não
quer; em segundo lugar, acrescer uma tarefa à
Polícia Federal, ela que tem aqui, corretamente,
pelo Relatório do nobre Constituinte Prisco Viana,
tantas outras atividades.

É o encaminhamento que faço, no sentido de
que permaneça a classificação como está lá, na
competência da União, permaneça, assim, uma
classificação que preserve valores neste País, mas
que não se faça pelas mãos da Polícia Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra, para falar a favor do Substitutivo
e contra os destaques, o nobre Constituinte Ricar
do Izar. Com isto, encerramos a fase de encamí
nhamento de votação.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, ouvi atentamente os Constituintes que
me antecederam e senti que existe, e continua
existindo um tabu. Todos têm receio de dizer a
palavra "censura", e ela existe em todo o mundo,
principalmente nos países mais desenvolvidos.

Defendo o que o nosso Relator apresentou, e
gostaria de saber quem irá fazer a classificação,
a não ser a Polícia Federal. O nobre Constituinte
Antônio Britto disse que seria a sociedade. Do
jeito como está acontecendo, hoje, a essa socie
dade - que seria a interessada nesses espetá
culos -, a baderna aumentará ainda muito mais,
porque hoje não podemos deixar a nossa família
assistir à televisão depois de determinada hora
e, às vezes, a própria televisão anuncia os filmes
pornográficos durante o dia, chamando a atenção
das crianças para a noite.

Fomos a favor, inclusive, de uma censura. O
nosso Relator foi brando, e o Constituinte Ricardo
Fiuza, mais brando ainda. Não deveríamos ter
medo, e sim, a coragem de colocar a palavra
"censura" no nosso texto constitucional, porque
repito - todos - os países desenvolvidos e de
mocratas têm esta palavra "censura" em suas
Constituições ou nas leis. Não existe a palavra
"censura", assim, na A1bânia, não existe a palavra
"censura" em Cuba, porque lá não existe nada,
e é verdade.

Votareia favor do Relator, defendendo a família
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presí
dente, nada mais há a acrescentar, em Virtude
da correção da sustentação que foi feita do dispo
sitivopelos Constituintes Ottomar Pinto e Ricardo
Izar. Esta foi uma questão de diffcil decisão e,
continuará suscitando debates, a controvérsia se
estenderá pela Comissão de Sistematização e pe
lo Plenário, e desta discussão, deste debate, espe
ramos encontrar a solução adequada, ao final.
Neste momento, a que nos convence é a que
está no substitutivo

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Va
mos passar à votação.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votaram "sim" os
Srs. Constituintes: - Antero de Barros - Antônio
de Britto - Antônio Peroza - Edivaldo Motta
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- Euclides Scalco - Iram Saraiva - Israel Pi
nheiro - .José Melo - José Tavares - Lélro
de Souza - Luiz Soyer - Nelton Friedrich 
Osmir Lima - Robson Marinho.-Waldir PuglIesi
- Alércio Dias - Alrton Cordeiro - César Maia
- Moema São Thiago -José Genoíno - Paulo
Delgado - Lídice da Mata - Nilson Gibson 
Paulo Ramos,

Resondem à chamada e votaram "não" os
Srs. Constituintes: - Amaldo Marbns - Asdrubal
Bentes - Daso Coimbra - Heráclito Fortes
Prisco Viana - TIto Costa - Ronaldo Cézar Coe
lho - Rospide Netto - Etevaldo Nogueira 
Evaldo Gonçalves - Ézio Ferreira - José Agri
pino - José Camargo - Ricardo Fiuza - Ricar
do Izar - Sadie Hauache - Saulo Queiróz 
Marco Maciel - Artenir Werner - Jarbas Passa
rinho - Telmo Kirst - Carlos VirgílIo - Fran
cisco Rossi - Ottomar de Pinto - José Freire.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Es
tá encerrada a votação.

Vamos proclamar a apuração: Votaram "sim"
24 Sr. Constituintes; "não", 25.

Está rejeitado o destaque.
Passemos ao último destaque desta fase, man

tida a redação como está, prejudicadas todas as
emendas, que depois serão indicadas aos Srs
Constituintes, que visavam suprimir o art 40

Quando entrarmos na nova fase, será expli
citado.

É o art. 40, apenas o inciso N Trata-se de
votação em separado, pedida pelo Deputado Ruy
Nedel, em relação ao art. 43, aquele em que foi
levantado, amda há pouco, o problema pelo Cons
tituinte Antônio Britto.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Art. 43:
"Os municípios com mais de 100 mil habi

tantes e os integrantes das regiões metropo
litanas e os que têm interesse para o patri
rnôrno histórico nacional, poderão organizar
órgãos de vigilância, subordinados aos pre
feitos municipais, na forma em que dispuser
a lei estadual."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Então, o problema está ligado aos órgãos de vigi
lância subordinados aos prefeitos rnunícípais.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo
Ramos, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Apenas
para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Peço a V. Ex' me esclareça e à Casa se o objeto
de destaque solicitado pelo nobre Deputado Ruy
Nedel é o total do artigo, o artigo na sua íntegra
ou apenas uma expressão dele

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
pedido de destaque é para a supressão do artigo
na íntegra.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Tem a palavra V. Ex".

O SR. RELATOR (Pnsco Viana) - É apenas
para esclarecer ao nobre Deputado Antônio Britto
de que, com a decisão anterior, temos agora duas
figuras - guardas muncipais e vigilantes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
identidade entre guarda muncipal e vigilante po
de-se dar até na prática, mas aqui, teoricamente,
são duas entidades diferentes.

Com a palavra o nobre Deputado Paulo Ramos,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, encaminho favoravelmente ao desta
que

Verificamos em todo o Mundo que a policia
caminha para a unificação, e a nossa Assembléia
Nacional Constitumte, embora, fehzmente, ainda
esteja numa fase intermediária, caminha para a
pulverização dos órgãos de segurança, o que é
profundamente lamentável Teremos, então, nos
diversos municípios, guardas municipais, e nos
municípios com mais de 100 mil habitantes, a
possibilidade, também, da criação de vigilantes.

E lamentável, porque a infra-estrutura neces
sária para a criação de uma polícia é muito gran
de

Fico aqui a indagar aos nobres Constituintes
onde serão formados os vigilantes. Andarão arma
dos? Desarmados? Quajs os critérios para a exis
tência dessas guardas?

Infelizmente, na Comissão que trata especifica
mente deste assunto, essa fase vat determinar
um sério retrocesso na orgamzação da segurança
pública no País. Já que preservamos o dispositivo
referente às guardas murucipals, espero que pelo
menos os nobres Constitumtes meditem, tenham
consciência e votem a favor do destaque apresen
tado pelo Constituinte Ruy NedeI.

Infelizmente para uma situação difícil,mas feliz
mente ainda estamos numa fase intermediária
da Assembléia Nacional Constituinte, onde cada
um poderá meditar a respeito e mudar o seu
voto, desde que não vote com o proponente do
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhar a votação, tem a palavra o nobre
Constituinte Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Embora nos tenhamos rnamfestado a favor do
inciso V do art. 39, entendemos que o art. 43
não está bem redigido. Não está claro de que
forma os órgãos de vigilância ou guardas muni
cipaís podenam ser criados e a quem seriam su
bordinados. Somos favoráveis à supressão, por
que fica como príncípto a possibilidade da criação
das guardas municipais no art. 39.

Em outras palavras, entendemos que com a
supressão do art. 43 fica resguardada aos muni
cípios a possibilidade de criação das suas guardas
e remeteríamos essa matéria à legislação ordiná
ria. Portanto, é perfeitamente dispensável o art.
43.

Os Constituintes que votarem pela guarda mu
nicipal no art. 39 poderão acompanhar o destaque
e essa situação ficará perfeitamente resolvida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Al
guém deseja encaminhar favoravelmente ao
substitutivo?

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, participamos da
Subcomissão, presidida pelo ConstItuinte Edme
Tavares, que tratou desta matéria. Como nos
comprometemos com ela na Subcomissão e com
o nosso Presidente e nosso Relator, teremos que
ser coerentes com o que se discutiu e se deCIdIU
anteriormente.

Segurança pública e informação são dOIS itens
imprescindíveis que asociedade brasileira recla
ma. Não se pode abrir mão deles. Temos o exem
plo recente de um prefeito de uma grande capital
brasileira, que conseguiu vencer as eleiçôes por
que colocou a segurança pública como uma das
preocupações pnncipaís, se eleito fosse. E, se
bem disse, melhor o fez: instituiu uma guarda
mumcial em São Paulo.

O SR CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO _
E o crime aumentou naquela CIdade.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Isto é sofisma.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO _
São números.

O SR CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO _
Podemos mentir com as estatísticas e sem elas
também. Gostaria que V. Ex' me apresentasse
as estatísticas.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Vou remeter a V. Ex" cópia dos números.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho)
Perdão, Constituinte Antônio Britto. Está transgre
dindo o Reqrrnento. Não há aparte no período
de encaminhamento de votação.

O SR. OTTOMAR PINTO-Já estou com cabe
los brancos de ouvir mentiras estatísticas.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Os meus cabelos também começam a branquear.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço a cooperação dos Srs. Constituintes. Talvez
porque o tempo já esteja passando e a irritação
vai aumentando, mas vamos ter calma.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, nascemos no Nordeste e vivemos
na Amazônia e no Nordeste. Não tivemos o pnvilé
gio, evidentemente, de nascer no Sul do País,
onde existem diversões abundantes em todos os
municípios.

Voltamos ao tema anterior, apenas para fazer
uma comentário rápido. Na nossa cidade no Vale
do São Francisco, apesar de pequenina, havia
os guardar municipais nos idos de 1950, que vi
giavam à noite enquanto as famílias dormiam.
No RIO de Janeiro, nas décadas de 50 e 60, as
famílias se cotizavam, nas ruas e nos bairros, para
manter uma guarda de vigilância noturna para
defender a tranquilidade do seu repouso durante
o sono.

Não há por que considerar-que as prefeituras
ou as câmaras municipais sejam minoritárias e
incapazes de decidir sobre o que é melhor para
os seus rnunícipes. Não há por que evitar se reme
ta aos legislativos municipais ou Estaduais a com
petência para definir sobre essa matéria criada
pela Constituição. A Constituição define as guar
das municipais para evitar que elas proliferem
à revelia de qualquer ordenamento; que não seja
o ordenamento puramente local, ao talante de
quem quer que seja. Aqui é uma medida restritiva,
que condiciona a criação dessas guardas a muni
cípios com 100 mil habitantes, para evitar justa
mente o que o Relator da Subcomissão frisou,
ou seja, que um prefeito de uma cidade pequena
contrate pistoleiros, este bote um revólver na cin
tura para fazer vingança.

Sr. Presidente, Srs. Constitumtes, eliminar do
texto constitucional as guardas municipais é que
rer decretar a minoridade permanente das prefei
turas do interior brasileiro; é querer subtrair do
povo do interior e das áreas metropolitanas, tam-
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bérn, o direito a uma vigilância mais acentuada.
Este comentário de que a tendência moderna
é no sentido da unificação ou da unidade policial,
se isso vier a acontecer, será um procedimento
até antidemocrático. Seriam criadas organizações
fortes, sem disciplina e hierarquia militar; um ban
do, um ejuntamento enorme de indivíduos arma
dos sem um critério diretor de consciência e de
treinamento permanente.

Somos a favor das guardas municipais, pOIS
são indispensáveis, e a prova evidente é que elas
existem. Quando a Constituição se preocupa com
isso é para dar certo sentido diretor a essas institui
ções que não podemos subtrair ao povo brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex"deseja encaminhar a votação a favor?

O SR CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Não,
desejo apenas um esclarecimento. Parece-me
que já foram feitos todos a favor e contra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _
Não, há dois a favor do destaque e um contra.

O SR. CONSTITUINTEUlIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, apenas para pedir um esclarecimento.

O item V do art. 39 assegura a criação das
guardas municipais, e o art. 43 propõe a criação
genérica de órgãos de vígilâncra,Realmente, com
a aprovação do art. 39, não resta dúvida quanto
à desnecessidade do art. 43.

O SR. CONSTITUINTEAIRTON CORDEIRO
Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex" vai encaminhar a favor do relatóno?

O SR. CONSTITUINTEAIRTON CORDEIRO
Contra o Relatório.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, desculpe-me V. Ex", mas não é possível.
Já falaram com a maior veemência e maior capa
cidade de convicção dOIS Companheiros de V.
Ex"

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (prisco Viana) - Sr. Presi
dente, apenas esclareço ao Constituinte Francisco
Rossi que, quanto à destinação, estruturação,
composição e a subordinação desses órgãos de
vigilância que poderão ser definidos como guar
das ou como vigilantes, transfere-se a decisão
da questão para a lei estadual e estabelece-se
a subordinação aos prefeitos. Esta foi uma das
questões difíceis que enfrentamos. A dificuldade
já decorria da nossa origem. No Nordeste, não
temos intimidade com esta questão. Ela interessa,
sobremodo, ao Centro e ao Sul do País. Cerca
de meia centena de prefeitos, predominantemen
te de São Paulo, esteve em Brasília para discutir
este assunto. Chegamos a um ponto de dífícil
definição, qual seja, a conceituação de guarda
municipal. Há entendimentos variados a respeito.
A fórmula adotada no Substitutivo é, de certo mo
do, política, para permitir que nas etapas poste
riores a questão possa ser melhor esclarecida e
definida.

Foi esta a posição do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passamos à votação.

Peço ao nobre Constituinte Heráclito Fortes que
comece a chamada para a votação.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes: Antero de Barros - Antonio Britto
- Euclides Scalco - Hélio Rosas -Iram Saraiva
-Israel Pinheiro Filho-José Melo-JoséTava-
res - Lélio de Sousa - Luiz Soyer - Osmir
uma - Tito Costa - Roberto Brant - Robson
Marinho - Ronaldo Cezar Coelho - Rospide Net
to - Waldir Pugliesi - Paulo Pimentel - Alércio
Dias - Evaldo Gonçalves - Ézio Ferreira -Arte
nir Wemer - Carlos Virgílio- Airton Cordeiro
-CesarMaia-Moema São Thiago- Francisco
Rossi -José Genoíno - Paulo Delgado - Lídice
da Mata - Nilson Gibson - Furtado Leite.

Respondem à chamada de votam "não" os Srs.
Constituintes: - Arnaldo Martins - Asdrubal
Bentes - Daso Coimbra - Edivaldo Motta 
Heráclito Fortes - Prisco VIana - Etevaldo No
gueira-José Camargo - Ricardo Fiuza -Sadie
Hauache - Saulo Queiroz - Jarbas Passarinho
- Telmo Kirst - Ottomar de S. Pinto - Aloysio
Chaves - Francisco Benjamin.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Aprovado o destaque com 32 votos "sim", contra
16 votos "não".

A Secretana providenciará para ver as conse
qüências deste resultado sobre as emendas.

Srs. Constituintes, terminamos a fase de priori
dade de destaques sobre artigos do Substitutivo.
Vamos entrar agora na floresta de 500 e tantas
emendas. Éverdade que já há um desmatamento
razoável, a partir de algumas proposições já aqui
rejeitadas. Vamos fazê-lo artigo por artigo, a partir
do primeiro. São 64 artigos do Substitutivo.

Vamo-nos permitir, através do trabalho de se
cretaria condensar as emendas de mesma inten
ção, fazendo com que notemos aquela que seja
mais abrangente.

Se V.Ex"S estiverem de acordo, podemos pros
seguir. (Pausa.)

Amais abrangente é a proposta do nobre Cons
tituinte Paulo Delgado, que propõe dar nova reda
ção ao art. 10

O SR. RELATOR (prisco Viana) - Diz o art.
1° do Sistema Eleitoral:

"O sufrágio é universal, e o voto, direto
e secreto."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Na
redação do nobre Constituinte Paulo Delgado, fi
caria assim:

"O sufrágio é universal, e o voto é direto,
secreto e facultativo "

Portanto, em vez de "voto obrigatório" é "voto
facultativo".

A proposta do nobre Constituinte Antônio Car
los Konder Reis é apenas "sufrágio universal e
o voto direto". S Ex"propõe eliminar a expressão:
"O alistamento é obrigat6rio e o voto facultativo".

Os Srs. Constituintes que votarem a favor de
emenda votam pelo voto facultativo.

O SR. RELATOR(Prisco Viana) - Sr. Presiden
te, permita uma intervenção, para um esclareci
mento. Se vamos votar esta emenda ao art. 1"
tratando do voto facultativo, indago de V. Ex"em
que situação ficaremos, em face do § 1° do art,
2°, do Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) - O
meu entendimento é que, uma vez votado o art,
1°,com a redação do Constituinte Paulo Delgado,
se for aprovado, automaticamente está prejudi
cado o § lodo art 2 0 porque diz: "o alistamento
e o voto são obrigatórios", não seriam mais obri
gatórios seriam facultativos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pela ordem, tem a palavra o nobre Constituinte
Paulo Delgado.

O SR. CONSTITUINTE PAULODELGADO
Sr. Presidente, em relação à questão do alista
mento eleitoral, proponho também uma emenda
que dá nova redação ao § 1° do art 2°. Embora
defenda o voto facultativo, defendo também que
o alistamento obrigatório, para que o execício do
voto possa efetivar-se no caso de os partidos polí
ticos convencerem os eleitores potenciais a com
parecer às umas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isto
fica resguardado, porque o que vamos prejudicar
é exatamente tudo aquilo que tenha sido frontal
mente objeto de um conflito com a decisão. A
partir do momento em que houver uma emenda
de V. Ex' neste sentido, ela seria substitutiva. En
tão, a emenda substitutiva pode ter tramitação.

Vamos passar ao encaminhamento de votação.

Tem a palavra, de preferência, o autor do reque
rimento.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO
-Sr. Presidente, SI'"" e Srs. Constituintes, esta
discussão que foi levada à Subcomissão do Siste
ma Eleitoral e Partidos Políticos pelo meu Partido,
o Partido dos Trabalhadores, e por companheiros
Constituintes de outros Partidos, não está resol
vida, segundo pensamos, na concepção política
mais geral de todas as forças políticas e partidárias
que atuam na sociedade brasileira.

Existe, mesmo, a concepção segundo a qual
a imaturidade, ou a insuficiente maturidade da
sociedade brasileira, onde a plena cidadania não
é ainda alcançada de maneira absoluta, leva à
necessidade de se estabelecer normas coercitivas
sobre o direito dos cidadãos.

No nosso ponto de vista, no entanto, o que
deve valer num sistema político e numa sociedade
que se quer modema, que se quer nova e que
aponte, principalmente, para a iminência do sécu
lo XXI, é que devemos definir sempre os direitos
no seu sentido radical, ou seja, os direitos devem
ser vistos como direitos de pleno exercícro da
liberdade dos cidadãos, para estes fazerem ou
não uso deles.

Esta, a razão pela qual entendemos que o voto
deve ser visto como um direito de pleno execício,
inspirado nesse princípio soberano da cidadania
e da liberdade individual. Para nós do PT, e para
outros conpanheiros de outros partidos que de
fende este princípio, há mesmo certa incoerência
lógica em se defender e afirmar-se um direito
pelo seu lado coercitivo, em se defender um direi
to pelo princípio de que ele deve ser imposto
à sociedade.
Segundo pensamos, há no atual momento, na
sociedade brasileira, uma visão até certo ponto
patemalista e uma visão até certo ponto protetoral
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do conjunto dos cidadãos brasileiros, quando se
procura dizer que o eleitor deste País precisa ser
obrigado a votar, senão ele não comparece às
urnas.

Pensamos que a afirmação do príncípto da fa
cultabihdade do voto, mais a obrigatoriedade do
princípio do alistamento, que Iremos discutir a
seguir, assegurariam a afirmação plena da cidada
nia e caberia aos partidos políticos, fortalecidos,
o desafio de convencer os eleitores deste País,
os cidadãos deste País, que, nos dias das eleiçoes
é fundamental que compareçam às urnas, para
afirmar a sua opinião e dar o poder que é delega
do, que é o poder de quem vota e não daquele
que recebe o voto

Esta, a razão pela qual solicitamos aos Srs.
Constituintes desta Comissão Temática acatem
a emenda proposta pelo meu partido e que aqui
temos o prazer de encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEI
RO - Pela ordem, Sr. Presidente

A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra a nobre Constituinte Lídice
da Mata.

A SRA. CONSmUINTE ÚDICE DA MATA
Solicito um esclarecimento a V.Ex' sobre a vota
ção e, logo após, me inscreverei para encaminhar
a votação, caso isto fique esclarecido

Em primeiro lugar, a formulação do relatório
diz:

"O alistamento e o voto são obnqatóríos,
salvo para os analfabetos, os maiores de 70
anos e os deficientes físicos."

A emenda do Companheiro Paulo Delgado pre
vê o voto facultativo e o alistamento obrigatório
Ora, essa discussão ocorreu na subcomissão da
qual participei, junto com o Companheiro. Naque
la ocasião e hoje, sou favorável ao voto e alista
mento obrigatórios para todos, inclusive para os
analfabetos

Então, sinto-me com dificuldade para votar
uma questão em que, mantendo o relatório, voto
a favor de algo com o que não concordo, que
é o alistamento facultativo, a idéia do voto faculta
tivo para o analfabeto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se
bem entendi a colocação que V. Ex' faz, não há
problema de conflito da sua posição no momento,
vai haver logo depois. No momento, estamos vo
tando apenas o art. 1° Então, se transforma o
voto em facultativo ou se mantém obrigatório.
Quando tratarmos do art 2°, aí, sim, V. Ex' terá
sua razão.

Vejamos se podemos visualizar o que pode
acontecer.

Digamos que a proposta do nobre Constituinte
Paulo Delgado, como emenda, seja aprovada. En
tão, automaticamente iríamos discutir o § 1° do
art. 2° Já o voto obrigatório aí estava perdido,
mas o alistamento não, ainda poderia ser mantido.
Seria apenas uma questão para a Comissão de
Redação, na redação final, em vez de dizer: "O
alistamento e o voto são obrigatórios", dizer: "O
alistamento é obrigatório", mas esbarraria no se
gundo ponto que V. EX' levanta, com relação ao
problema dos analfabetos. Este, então, sim, teria,
no momento oportuno, da drscussão.

A SRA. CONSmUINTE ÚDICE DA MATA
Outra emenda que contemplasse isso. Então, me
inscrevo para falar contra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) - Pe
diu a palavra para encaminhar a votação o Consti
tuinte Airton Cordeiro.

O SR. CONSTITUINTEROBSON MARINHO
Sr. Presidente, também gostaria de me inscrever
para encammhar contra a emenda.

O SR PRESIDENTE (Jarbas passarinho)- V.
EX' falará a favor ou contra a emenda?

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDElRO
Falarei a favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDElRO
Sr. Presidente, até para ser coerente com o ponto
de vista que exaustivamente defendi na Subco
missão do Sistema Eleitoral e Partidos Polítrcos
- e, mais ainda, a instituição do voto facultativo
representa o início de todo um processo de reedu
cação política do povo brasileiro - valho-me
sempre do exemplo recente da eleição do Paraná,
em que os votos brancos para o Senado Federal
foram superiores aos votos atribuídos ao senador
mais votado do nosso estado, o ex-Governador
do Paraná.

O voto facultativo representa a conciência do
direito que o cidadão deve ter de que votar signi
fica e representa para ele um instrumento demo
crático ao seu alcance para decidir e influir nas
decisões do poder.

A obrigatoriedade do voto tem levado os brasi
leiros ao exercício desse mesmo voto, em muitos
casos, para não serem multados; em outros, para
terem apenas, os seus títulos carimbados pela
Justiça Eleitoral, sem que isso represente o cum
primento efetivo do papel cívico do voto. Ora,
se estamos elaborando uma Constituição para
buscar uma transformação social e política Impor
tante, por esta razão abomino todo e qualquer
tipo de casuísmo. Parece-me que daríamos uma
extraordinária contribuição ao processo político
eleitoral do País se realmente implantássemos o
voto facultativo na paisagem eleitoral brasileira.

Por esta razão, defendo a proposta do Consti
tuinte Paulo Delgado, porque também apresentei
proposta semelhante na Subcomissão do Siste
ma Eleitoral e Partidos Políticos. Já é chegado
o momento de o brasileiro saber o lírmte e a
fronteira do exercício do seu direito, e votar é
o direito mais sagrado que a democracia nos con
fere.

Daríamos, realmente, uma contribuição ex
traordinária se aprovássemos, aqui, a implantação
do voto facultativo. Vou além, a implantação do
voto facultativo representa também o fortaleci
mento dos Partidos Políticos, porque vamos nos
obrigar a ir buscar a militância partidária, para
que tenhamos pessoas que, pensando como nós,
venham a se engajar nas nossas lutas e nos nos
sos objetivos conctentemente. Seria, também,
uma forma extremamente louvável de eliminar
mos a influência do poder econômico nas elei
ções. Quantas conciências foram mercantilizados
no pleito recente, no País inteiro? Quantos vota
ram Yevados pelas mãos, apenas para o cumpri
rneríto do seu dever de votar? Enquanto tivermos

o voto exercitado desta forma, Sr. Presidente, não
teremos a consciência de votar plenamente sob
o domínio de cidadão brasileiro.

Estas são as razões fundamentais que me le
vam a apoiar o voto facultativo, inclusive, a pedir
ao plenário que se manifeste favoralvelmente. Te
nham convicção de que se íníciapelo voto faculta
tivo todo um processo de reeducação política do
povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra a nobre Constituinte Lídice da Mata,
para encaminhar a votação contrariamente à
emenda.

Está inscrito, em segundo lugar, o Constituinte
Robson Marinho, com o mesmo propósito.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento da Pre
sidência.)

Entendi que a Constituinte Lídrce da Mata havia
levantado uma questão de ordem, com relação
ao problema da votação deste artigo. Por isso
que pedi também para me manifestar a respeito
desta proposição, no caso votando, como vai vo
tar a Constituinte Lídice da Mata, contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Talvez apenas porque, topograficamente, e só
neste sentido, estou mais alto que V.Ex',eu tenho
visto que o pedido da Constituinte Lídice da Mata
foi, primeiro, precedido de uma explicação, e se
gundo, desde logo, de uma inscrição. Então, es
tou seguindo a inscrição O segundo que me pe
diu foi o Constituinte Robson Marinho.

Não sei se V.Ex' está sendo prejudicado pelos
livros do relator, porque vejo mal V. Ex' e não
ouvi.

O SR CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Embota não seja de direita, V.Ex' está mais para
a esquerda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passrinho) - To
pografia, para rmm, só na planimetria.

Tem a palavra a Constituinte Lídice da Mata.

A SRA' CONSTITUINTE UDICE DA MATA 
Sr. Presidente, esta, sem dúvida, é uma questão
que traz à tona um grande debate.

Houve, na subcomissão, a exposição de diver
sos segmentos de opinião da sociedade brasileira,
inclusive com a participação de todos os Partidos
Políticos com representação nesta Casa, e mais
um, o Partido Verde, sobre a questão eleitoral
e sobre esta questão do voto facultativo, voto obri
gatório, voto aos dezoito anos, aos dezesseis etc.

Portanto entendo ser, uma questão candente
na sociedade brasileira, de discussão, de aprofun
damento.

Tenho respeito pela opinião dos companheiros
do PT que aqui expuseram seus argumentos favo
ráveis ao voto facultativo. No entanto, defendo
a idéia e a opinião de que o voto e o alistamento
devem ser obigatórios no nosso País, porque en
tendo que há necessidade de chamar se à partici
pação política, cada dia mais, contingentes maio
res da população brasileíra. Esta, ainda, é a forma
que permite fazer participar da luta política eleito
ral os contingentes dos lugares mais distantes
dos grandes centros e das grandes Capitais.

Para nós do Nordeste, particularmente, que não
vivemos a realidade dos grandes centros urbanos,
como São Paulo, Rio de Janeiro e Sul do País,
sabemos das dificuldades que poderão ser acarre-
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tadas para o povo, para a participação populàr
nas eleições, se o voto for facultativo. Sabemos
das dificuldades e do poderio dos coronéis, do
poder econômico, para impedir que a expressão
popular seja a mais límpida possível numa eleição
do porte que temos no nosso País.

Esta não é uma posição paternalista. É uma
posição que busca resguardar a participação das
amplas massas populares do nosso País no pro
cesso eleitoral. Não eceito a idéia de que devemos
apenas trabalhar com a militância partidária para
trazer a possibilidade da participação e do voto.

Devemos conquistar a rnarorta do nosso povo
com as idéias. Para isso, a obrigatoriedade do
voto permite a conscientização permanente dessa
população que, inversamente ao que se fala, vem
participando cada dia mais e com uma posição
cada dia maíor no sentido das mudanças no nos
so País.

Portanto, Sr. Presidente, defendo a idéia de que
o voto obrigatório favorece o processo de demo
cratização no nosso País. Não devemos copiar
idéias de outras sociedades, a exemplo da dos
Estados Unidos, que têm o voto facultativo e que
nas suas eleições têm uma participação de 30,
35% ,no maximo, da sua população, expressando,
portanto, uma vontade absolutamente minoritária
da sociedade americana, que se mantém, em sua
maioria esmagadora, numa posição absoluta
mente omissa e silenciosa diante dos problemas
nacionais com relação à eleição.

Finalizando, chamo a atenção dos companhei
ros do PT para a necessidade de aprofundarem
esta discussão conosco, com outros segmentos
democráticos, no sentido de que possamos avan
çar para uma posição diferente quando da vota
ção plenária, bem como convido os companhei
ros desta Comissão a trabalharem nesta idéia que,
na minha opinião, fortalece a democracia no nos
so País.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Constituinte Robson Marinho, perguntou a V. Ex"
se abre mão da sua inscrição em favor do nobre
Constituinte Ottomar Pinto. Se não abre, a palavra
é de V.Ex"

O SR. CONSmUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, pedimos desculpas ao eminente
companheiro Constituinte Ottomar Pinto, por fa
zer uso da palavra neste momento, por ordem
de inscrição, exatamente com o Intuito de contri
buir nesta discussão, que já foi profundamente
debatida quando da Subcomissão do Sistema
Eleitoral e Partidos Políticos, da qual fizemos parte.

O voto, se é um direito do cidadão, deve ser
também um dever do mesmo, no exercício pleno
de sua cidadania. Portanto, é também um dever,
é também uma obrigação do cidadão participar
através do voto.

Respeitamos a posição do PT e dos seus Mem
bros em favor do voto facultativo, mas não con
cordamos com ela. Até estranhamos porque en
tendo que com o voto facultavivo as camadas
mais prejudicadas serão exatamente as camadas
menos favorecidas, menos esclarecidas da popu
lação que, com a obriqatonedade do voto, é
chamada a uma maior participação. Os políticos
e os partidos têm que manter com essa massa
de desassistidos maior vinculo, uma preocupação
permanente, principalmente nos grandes centros
urbanos da Região Sul do Pais. Por isso, porque

aproximam os políticos e os partidos das camadas
menos favorecidas econômica e socialmente da
população, é que defendo a continuidade da obri
gatoriedade do voto, conforme propõe o texto
do substItuitivo do Sr. Relator. Na Subcomissão
do Sistema Eleitoral e Partidária, por maioria de
votos, entendeu-se pela manutenção da obrigato
riedade do voto

Respeito, portanto, a posição do companheiro
Constituinte Paulo Delgado, mas dIvirjo, da mes
ma forma como divirjo da posição do eminente
Constituinte do PDT, Airton Cordeiro, quando
S. Ex" usa o argumento de que, no Paraná, os
votos em branco foram superiores à votação al
cançada pelos Senadores eleitos daquele Estado.
Não foi apenas no Paraná, também não o foi
para o Senado somente, mas para as Assembléias
Legislativas e para a Câmara dos Deputados em
todos os Estados do País. Na última eleição tive
mos um alto número de votação em branco. Isso
se deveu a outros fatores; deveu-se ao pnvtléqlo
em favor das condidaturas majoritárias para os
Governos dos Estados e pelo fator comphcador
da cédula eleitoral, patrocinada pelo Tribunal Su
perior Eleitoral. Tanto que o índice do compare
cimento foi altíssimo, mas o eleitor não querendo
correr o risco de perder o seu voto para gover
nador, que teve a preferência dos meios de comu
nicação, no horário gratuito no rádio e na televi
são, fez o Xvotando para governador e, em grande
parte, deixou de votar para o Senado, para as
Assembléias Legislativas e para a Câmara dos
Deputados. Isso por causa dessa priorização da
comunicação em favor das eleições majoritárias
de govemadores e também de uma cédula com
plicada.

Portanto, convido, a exemplo do que feza Cons
tituinte Lídice da Mata, todos os companheiros
do PMDB, do PTB, do PFL, do PDS, do PDT,
para mantermos a obngatoriedade do voto, rejei
tando a emenda proposta

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCOROSSI
Sr. Presidente, peço a palavra para um pedido
de esclarecimento. (Assentimento do Sr. Presi
dente.) Tenho um pedido de destaque de uma
emenda que apresentei referente ao § lodo art.
2° do Substitutivo do Relator. O alistamento e
o voto são facultativos. Pergunto: a votação desse
pedido de destaque da emenda do Constituinte
Paulo Delgado prejudica esse meu pedido de des
taque?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Apenas em parte.

Admitamos que sejaaprovada a emenda, auto
maticamente o voto obrigatório desaparece sen
do substituido pelo facultativo. Se, ao contrário,
a emenda for rejeitada, permanece o voto obriga
tório e a emenda de V. Ex" seria afetada em parte
e, em seguida, discutida.

O SR. CONSTITUINTEFRANCISCOROSSl
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passamos a palavra ao Relator

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, sem dúvida, esta foi uma das questões
mais palpitantes na discussão e no exame dos

problemas relacionados à fixação do sistema elei
toral no âmbito da Subcomissão.

O voto obrigatório é característrco, é próprio
do sistema representativo, envolve uma questão
muito Importante, que é a do abstencionismo,
do nível, de índice, do grau de abstenção nas
eleições como forma de comprometer o nível de
representatividade dos eleitos. Essa é uma ques
tão de discussão permanente em todas as demo
cracias. A todo instante, em Instituições - em
parlamentos dos mais importantes - essa dis
cussão não tem nenhum aspecto de natureza ca
suística e envolve questões doutnnárias e filosó
ficas da maior profundidade.

Em relação ao nível de abstenção, o consti
tuinte Robson Mannho teve a oportunidade de
se referirao aspecto da última eleição, e não foram
poucos os cientistas políticos que interpretaram
o nível elevado de votos em branco e nulos como
uma quebra da representatividade daqueles que
estavam sendo eleitos para a Assembléia Nacional
Constituinte. Estamos nos encaminhando para
uma eleição direta à Presidência da Repübhca.
Hoje, no Brasil, temos 70 milhões de eleitores.
Foi citado pela Constituinte Lídice da Mata o nível
de abstenção nos Estados Unidos. Durante a dé
cada de 70, a maior taxa foi de 45% de compare
cimento. Admitamos que no Brasil compareçam
50%. Teremos, participando da eleição presiden
cial, 35 milhões de eleitores. Mesmo com o pro
cesso da maioria absoluta, poderemos chegar a
uma situação de ter um Presidente da República,
de uma Nação com 140 milhões de habitantes,
sendo 70 milhões eleitores, eleito por apenas 20
milhões de eleitores. E evidente que um gover
nante assim eleito tem bastante enfraquecida a
sua força política, a sua representatividade política
e popular. Se viéssemos a adotar no Brasil o voto
facultativo estaríamos compromentendo, sem dú
vida, a representatividade popular e política dos
eleitos. Há um relatório que trata dessa questão
ferida no âmbito do parlamento europeu. Um elei
tor austríaco recorreu à Justiça eleitoral contra
uma multa que lhe estava sendo imposta por não
ter comparecido à eleição. Ali perdeu, indo ao
nível do parlamento europeu. Lá o julgamento
é muito importante. Ele perdeu a questão. Quan
do se discute a questão colocada em termos do
voto função, do voto dever, a conclusão é a de
que o voto é um dever da cidadania e deve ser
exercitado por todo cidadão.

Sr Presidente, por essas razões, porque a maté
ria foi largamente tratada no relatório, sustento
a posição de que devemos manter não apenas
o alistamento, mas também o voto obrigatório,
sobretudo neste momento em que estamos reco
meçando a democracia brasileira. É necessário
criar condições para que, através do aprendizado,
chegue-se àquele objetivo maíor que é o da quali
ficação do voto. Portanto, sou pela manutenção
do substitutivo, conseqüentemente contra o des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passaremos à votação.

Tem a palavra para a chamado o Constituinte
Heráclito Fortes.

Quem votar "sim", vota com a emenda e toma
o voto facultativo; quem votar "não", mantém o
texto do substitutivo e o voto continua sendo obri
gatório.

(Procede-se à votação.)
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Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.
Constituintes: Iram Saraiva - IsraelPinheiro FIlho
- Nelton Friedrich - Osmir Lima - Horácio
Ferraz - Airton Cordeiro - Francisco Rossi 
José Genoino - Paulo Delgado - Francisco
Benjamim - Antôniocarlos Konder Reis.

Respondem à chamada e votam "Não" os Srs
Constituintes: Antero de Barros - AntOnIO Britto
- Antonio Peroza - Arnaldo Martins- Asdrubal
Bentes - Daso Coimbra - Edivaldo Motta 
Euclides Scalco- HélioRosas - HeráclitoFortes
- José Melo - Lélio de Sousa - Luiz Soyer
- Prisco Viana - Tito Costa - Roberto Brant
- Robson Marinho - Ronaldo Cezar Coelho -
Rospide Netto - Waldir Pugliesi - Paulo Pimen
tel - Alércio Dias - Etevaldo Nogueira - Ézio
Ferreira - Geovane Borges - José Agripino 
Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie Hauache
- Saulo Queiroz - Jarbas Passarinho - Telmo
Kirst - Carlos Virgílio - Cesar Maia - Moema
São Thiago - Ottomar de S. Pinto - Lidice da
Mata - Agassiz Almeida - Nilson Gibson 
Paulo Ramos - José Freire - Aloysio Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
São 11 votos "sim" e 42 "não".

E está mantido o art. 1°: "O sufrágio é universal,
e o voto, direto e secreto".

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr.
Presidente, respeitosamente gostaria de pergun
tar a V. Ex' quando iremos votar o acordo feito
ontem pelas lideranças.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Pa
ra o acordo feito ontem, a respeito dos partidos
políticos, de caráter nacional. O artigo é bem mais
distante do que aquele que estamos votando no
momento. Nós o votaremos na ordem, escrupulo
samente crescente, dos artigos.

Passamos ao art. 2'
Peço ao Sr. Relator que proceda à leitura do

mesmo.

O SR. RELATOR (prisco Viana)- Art. 2' ca
put:

"São eleitores os brasileiros que, à data
da eleição, contem dezoito anos ou mais,
alistados na forma da lei."

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Es
te é o caput do art. 2' As emendas se concentram
aqui, em dois campos: a primeira relativamente
à idade de votação e a segunda, posteriormente,
discutiremos a respeito do alistamento obriga
tório.

Votaremos, em primeiro lugar, o problema da
idade. Há proposta para 16 anos; há proposta
para 17 anos e há a proposição do substitutivo
para 18 anos. A mais abrangente é a de 16 anos.
Quem atinge 16 anos mais, automaticamente es
tá abrangendo os 17 anos.

Está aberta a inscrição para o encaminhamento
de votação. (Pausa.)

Estão inscritos os Constituintes Paulo Delgado,
José Genoíno, Tito Costa e Iram Saraiva.

Com a palavra o nobre Constituinte Paulo Del
gado.

O SR. CONSTlTCIlNTE PAULODELGADO
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apresentamos
uma emenda que fixa a idade dos eleitores brasi
leiros em 16 anos. O nosso objetivo, o objetivo
do meu partido e dos Srs, Constituintes de outros
partidos, que apóiam a emenda nesse sentido
é de não se virar as costas para mais de 1/4
da população deste País que hoje não tem a sua
cidadania plenamente assegurada no que tange
ao direito político fundamental, que é o direito
de delegar poder para que os políticos possam
representar os interesses coletivamente decididos
e partilhados. A idade mínima eleitoral hoje na
sociedade brasileira, é um contra-senso com a
própria publicidade que se faz sobre a caracte
rística fundamental deste País, que é um País de
jovens, onde a juventude está marginalizada do
processo político por força de dispositivo constitu
cional e precisa ser incorporada. O argumento
que encontramos na Subcomissão, e que pode
aparecer aqui, na contradição desta proposta, é
de um dos mais importantes membros do meu
partido, do ex-Procurador da Justiça de São Paulo,
Professor HélioBicudo. S. Ex' colocou-se na con
venção do meu partido, contra inserção na Consti
tuição do voto aos 16 anos, como idade plena
de cidadania, porque poderá sub-repticiamente
estar introduzindo também o princípio da respon
sabilidade penal e diminuindo a idade penal de
18 para 16 anos. Para antecipar argumentos que
procurem nos contradizer, gostaríamos de dizer
claramente aqui que hoje, embora o dispositivo
constitucional ou o Código Penal Brasileiro asse
gure a responsabilidade penal aos 18 e 21 anos,
não é o que, na realidade, ocorre neste País. A
realidade penal, a punibilidade, a criminalização
da juventude está aí ao arrepio da lei. Esse argu
mento não serve para justificar a contradição da
defesa aos 16 anos. Entendemos que se fixar
a idade aos 16 anos como o início do exercício
pleno da cidadania e do direito político, a Comis
são que cuidará da questão da responsabilidade
penal, poderá fixar também a responsabilidade
penal e crímmal aos 16 anos. O mundo caminha
cada vez mais para a antecipação da idade adulta.
As sociedades são complexas, estão mais avança
das e têm que caminhar para a incorporação da
juventude no processo político.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes
desta Comissão, pedimos que V.Ex" olhem gene
rosamente para este País, olhem para mais de
1/4 da população excluída do direito pleno de
cidadania e acatem a emenda, derrotando o subs
titutivo neste aspecto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte Iram Saraiva como
o signatário.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ...,...
Tem a palavra V.Ex"pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, sou defensor da idade de 17 anos para
eleitor. Entendo, diferentemente do nobre Consti
tumte Paulo Delgado, que a responsabilidade pe
nai deve ser a mesma daquela a que o cidadão
tem direito a votar. Por isso, entendo muito teme-

rosa abnr a possibilidade ao jovem de 16 anos.
A meu ver, o mais sensato seria a idade de 17
anos, como também sou pela dimínurçáo da
maioridade civilde 21 para 20 anos.

A minha intenção é o direito ao alistamento
e ao voto obrigatório aos 17 anos. Gostaria de
uma explicação de V.Ex"nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho) - Da
rei solução à questão de ordem de V.Ex'.

Conforme salientamos aqui procurávamos fa
zer o conflito entre o texto do substitutivo e a
emenda mais abrangente, porque sendo a mais
abrangente serve a todos.

V. Ex"acabou de dizer que defende a tese de
17 anos, a emenda mais abrangente é a de 16
anos. Se no conflito de votos entre os 18 e 16
anos for mantido o de 18, automaticamente está
prejudicado o ponto de vista de V. Ex', que é
o de 17 anos. Vamos fazer apenas uma votação
entre a mais abrangente e o texto do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte Iram Saraiva.

O SR. CONSTITUINTE lRAM SARAIVA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, inicio colocando
um aspecto fundamental na defesa do voto aos
16 anos. Os próprios partidos preconizam, não
apenas o meu, o PMDB, mas todos os que pos
suem as suas alas jovens, preconizam a militância
política do jovem, atuando aberta e livremente
desde a organicidade partidária. Este é um ele
mento a mais na permissividade do voto aos 16
anos porque, quando permitimos o alistamento
de jovens em nossas seções, não lhes indagamos
a idade, se 18 ou 16 anos. A verdade é que todos
são militantes do partido.

Sobre o aspecto biológico, sabemos que o le
gislador brasileiro fIXOU várias faixas etárias. No
que dizrespeito à punibilidade, no Brasil se consa
grou 18 anos. Se analisarmos à luz da Biologia
e do Direito, teremos que estender porque o pró
prio Código Civil Brasileiro dá a maioriddade aos
jovens aos 21 anos. Clóvis Bevílacqua, o grande
tratadista daquela época, autor do Código Civil,
já entendia que a maioridade plena deveria ser
aos 18 anos de idade Portanto, naquela época,
ele mesmo já a sustentava.

Há também a colocação biológica. Durante o
período da ditadura, a Lei Penal brasileira dava
responsabilidade aos 18 anos. Na aplicação, nos
processos, de crimes políticos, se puniam jovens
de 16 anos, colocando-os nos cárceres, aplicando
subsidiariamente o Código Penal Militar brasileiro
que admite a punibilidade aos 16 anos de idade.
Portanto, já consagrado no Direito brasileiro, seja
na forma de exceção, o jovem já vem participando
da vida brasileira.

Quero sustentar a tese mais clara, que é a da
participação do próprio jovem que alcançou o
amadurecimento hoje. Se nos tempos idos, as
informações chegavam aos jovens com mais difi
culdade, hoje o jovem atingiu essa maioridade
eleitoral pelas informações que tem, a própria in
formática à sua disposição. Inclusive podemos
normar também as faixas etárias para as ocupa
ções dos cargos. Não vejo por que deixar de per
mitir ao jovem de ser eleitor aos 16 anos. Já ouvi,
hoje mesmo, colegas contraditando a posição do



144 Sábado 8 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

voto aos 16 anos, dizendo que o jovem poderia
chegar à cabine eleitoral e, irresponsavelmente,
quebrá-Ia. Como ele seria punido? Há um equí
voco nesta colocação. Hoje,o jovem aos 16 anos
é relativamente incapaz, não é absolutamente in
capaz. Portanto, a LeiPenal ressalta esse aspecto.

Encerrando, Sr. Presidente, defendo o que, bio
logicamente como sempre nos socorremos para
poder fixar as idades, o jovem já está preparado
para o exercíciodo voto e também para a atividade
política Além do mais, os próprios políticos já
utilizamos jovens para a pregação de seus progra
mas, inclusivepara as campanhas. Não há como
negar-lhes o direito ao voto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte Ottomar Pinto para
encaminhar a votação. suponho que V Ex"pediu
a palavra para defender o voto aos 18 anos. Há
também uma proposta do Constituinte Robson
Marinho para o voto aos 18 anos. Pergunto a
S. Ex' se deseja, também, encarmnhá-la.

O SR. CONSTITUINTE ROBSONMARINHO
Sr. Presidente, o emmente ConstituinteTito Costa
solicitou a inscrição.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - S.
Ex' desistiu da palavra.

O Constituinte Ottomar Pinto está com a pa
lavra.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, realmente, o jo
vem de hoje é muito melhor informado do que
aquele de há 30 anos. Isto é inequívoco, ninguém
pode constestar. Posicionamo-nos contra a
emenda, justamente por um aspecto aqui refe
rido, o da responsabilidade penal do jovem de
16 anos. Se essas providências pudessem ser to
madas concomitantemente, se tivéssemos certe
za de que ao estender ao jovem de 16 anos o
direito de voto, também se reduziriaa sua respon
sabilidade civil e penal, endossaríamos, sem qual
quer constrangimento, essa posição, pois o jovem
de hoje é realmente melhor informado do que
aquele de 20, 30 anos atrás.

Por outro lado, já que não é possível, no âmbito
desta Comissão, a definição plena de todas essas
condicionantes, invocamos aos Srs. Constituintes
a experiência de nações que têm uma vivência
democrática, parlamentar muito mais antiga do
que a nossa. No caso a Inglaterra, os Estados
Unidos, a França e outros países que não chega
ram ao ponto de reduzir a idade do jovem eleitor.

Compreendendo que existem argumentos
ponderáveis de que, se posiciona a favor dos 16
anos, colocamo-nos em posição contrária à apro
vação desta emenda, primeiro, pela írnpuníbilí
dade, pela Irresponsabilidade, criminal e por ser
parcial e civilmente incapaz o jovem menor de
18 anos. Poderia ser utilízadoscomo instrumentos
para praticar uma série de ilícitos eleitorais e pe
nais na certeza de que seriam Impuníveis. Sem
esta franquia isso já ocorre, quanto mais com
essa liberalização plena. Segundo, porque o jo
vem aos 16 anos está mal saindo do I grau. É
necessário que ele tenha uma certa escolaridade,
que se dê a ele a oportumdade de, num determi
nado momento da sua vida,se dedicar à formação
do seu patnmõnío intelectual, científico, jurídico
etc, alçando vôos e se envolvendo na militância
partidária como bem lhe aprouver.

Reconhecendo o peso, a consistência das colo
cações feitas, nos posicionamos contrariamente
a essa extensão ao jovem de 16 anos pelas razões
que, repetidamente, aqui mencionamos.

O SR.PRESIDENTE(AsdrubalBentes) - Com
a palavra o Constituinte Agassiz Almeida, para
encaminhar contra a emenda

O SR. CONSmUINTE AGASSlZ ALMEIDA
Sr. Presidente Srs. Constituintes, quero firmar,
aqui, a minha posição. Sou um educador, um
homem que conhece todo o processo pedagó
gico, principalmente da juventude nordestina.
Fundei, há duas décadas passadas, a Universi
dade Campus Il, em Campina Grande e conheço
todo o processo pedagógico educacional, a nova
juventude brasileira, todo o processo de informá
tica desse imenso processo de absorção da juven
tude brasileira.Acredito hoje, partindo da concep
ção de AlceuAmoroso Lima,na sua obra "Tempo,
Idade e Vida", que chegamos a um conceito da
responsabilidade da juventude do mundo atual:
partindo da concepção aristotélica de Alceu Amo
roso Lima:"Ofereça ao jovem e ao homem como
ser universal, a responsabilidade do seu ato, ato
que ele vai formando, vai sedimentando a sua
personalidade".

Sr. Presidente, firmo a minha posição como
educador na responsabilidade eleitoral aos 16
anos.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - V.
Ex" pediu para encaminhar contra a emenda e
pelo que pude aquilatar encaminhou a seu favor.

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA
Sr. Presidente, gostaria de pedir as minhas escu
sas porque pensei que estava no time que jogava
nos 16 anos.

O SR. PRESIDENTE(Asdrubal Bentes) - Re
cebemos a manifestação de V. Ex" como sendo
pessoal e passamos a palavra ao eminente Re
lator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, poderíamos dizerque essa questão é antiga
nos nossos debates Na legislatura passada, por
três vezes, tivemos que votar emenda constitu
cional reduzindo para 16 anos o direito de voto.
Nas três oportunidades, isso foi recusado.

A nossa posição coincide rigorosamente com
aquela que nos transmitiu o Constítumte Paulo
Delgado ser a do Dr. Hélio Bicudo nesta contro
vérsia que, segundo S. S' se trava dentro do Par
tido dos Trabalhadores. É a de que a Idade deve
corresponder exatamente àquela da responsabi
lidade criminaL Naturalmente o voto aos 16 anos
irá incrementar extraordinariamente o Colégio
EleitoraL Não estamos convencidos disso, não
concluimos por essa vantagem e, por isso, vota
mos contrariamente, inclusive, que muitos dos
Srs. Constituintes, ao advogarem o alistamento
eleitoralaos 16 anos, negaram o direito de elegibi
lidade. Há várias emendas nesse sentido, propon
do o voto aos 16 anos, entretanto, negando que
o cidadão possa ser eleito nessa idade. Fizemos
uma longa pesquisa para tirar uma conclusão
justa. Encontramos apenas uma nação na Amé
rica Central, a Nicarágua, que permite ao cidadão
votar aos 16 anos; na Alemanha, é aos 21 anos;
na França, até recentemente, 21 anos hoje 18
anos. Não há como negar que são democracias.

O SR.AGASSIZ DE ALMEIDA - Na Nicarágua,
também.

O SR. RELATOR (PriSCO VIana) - Não entra
mos na análise do regime da NIcarágua, não seria
pertinente.

Nações democráticas do porte da França e da
Alemanha Federal, a França adotava 21 anos e
hoje 18, e a Alemanha 21 anos. Mantemos o ponto
de vista, primeiro, a Subcomissão não fixou a
data do texto do seu anteprojeto. Devemos fixá-Ia,
caso contrário a leisendo flexiva pode, quem sabe,
fazer eleitores aos 12 anos. Se for considerado
o tamanho do contingente de jovens, poderemos
retroceder um pouco e chegar aos 12 anos. O
necessário é fixar a idade e, fixando-a, estabelecer
em 18 anos.

O SR PRESIDENTE(Asdrubal Bentes) - Pas
saremos à votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - V.
Ex' tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS- Sr. Presidente, para votar devi
damente esclarecido, consulto a V. Ex' se, depois
desta votação, o Plenário vai se manifestar sobre
a emenda que apresentei fixando a data para alis
tamento e direito ao voto aos 17 anos.

O SR. PRESIDENTE(Asdrubal Bentes) - Em
seguida entrará a emenda de V. Ex" tornando o
alistamento obrigatório, porque quanto ao voto
já foi decidido.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS- O voto já foi decidido, ou va
mos votar agora a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - O
voto facultativojá foi decidido no art. 10

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - Não, o voto obrigatório. Tra
ta-se da Emenda n° 252/4.

Sohcrto a votação destacada da expressão
"contém 17 anos ou mais". Desejo saber, se vota
da a emenda que estabelece como idade para
o direito de votar aos 16 ou mais, se, em seguida,
a minha emenda será objeto de votação.

O SR. PRESIDENTE(Asdrubal Bentes) - Vai
depender da resposta de V. Ex' Primeiro vou deci
dir esta questão de ordem que, aliás, já está deci
dida pelo Presidente Jarbas Passarinho. S. Ex'
decidiu que ia votar a mais abrangente. Portanto,
decidido que permaneceria o voto aos 18 anos
estariam prejudicadas as demais emendas com
relação aos 17 anos

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS- Muitoobrigado.

O SR PRESIDENTE(Asdrubal Bentes) - Pas
sa-se à votação.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes: Antero de Barros - Iram Saraiva
_ José Melo- Nelton Fnedrich - Osmir Lima
_ Waldir Pugliesi - Alércio Dias - Geovane
Borges - José Agripino - Moema São Thiago
_ Francisco Rossi - José Genoino - Paulo
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Delgado - Lídice de Mata - Agassiz Almeida
- Paulo Ramos - Antôniocarlos Konder Reis.

Respondem à-chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: Antônio Britto "'- Antonio 'Peroza
- Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes - Daso
Coimbra - Edivaldo Motta - Heráclito Fortes
- Israel Pinheiro - José Tavares - Lélio de
Souza - LuizSoyer - Prisco Vianna- Tito Costa
- Roberto Brant - Robson MariFlho - Ronaldo
Cézar Coelho - Paulo Pimentel - Etevaldo No
gueira - Ézio Ferreira - Horácio Ferraz - Ricar
do Fiuza - Ricardo Izar- Saulo Queiróz - TeI
mo Kirst - Airton Cordeiro - Ottomar Pinto 
NHscm Gibson - José Freire - Aloysio Chaves
- Francisco Benjamim.

O SR PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Vou
proclamar o resultado:

Votaram "não", 30 Srs. Constituintes; votaram
"sim", 17 Srs. Constituintes Não houve absten
ção.

Mantida a redação do substitutivo.
Passaremos, então, à próxima emenda, de au

toria do ilustre Constituinte Antôniocarlos Konder
Reis, também para o § 1c do art. 2° que passaria
a ter a seguinte redação:

"O alistamento é obrigatório."
O SR. RELATOR(Prisco Vianna) - O § 1° do

art. 2° diz o seguinte:

§ 1°: "O alistamento e o voto são obriga
tórios salvo para os analfabetos, os maiores
de 70 anos e os deficientes físicos."

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ottomar Pin
to.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, com a votação e aprovação do
§ 2° que tratava deste assunto, esta matéria não
estana já vencida?

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Não,
porque decidimos quanto ao voto e a idade e
não quanto ao alistamento.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Está bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Es
tão abertas as inscrições para o encaminhamento
da votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação a favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Com
a palavra o nobre Constituinte Paulo Delgado para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, SI'"" e SI'"Constitumtes, o objetivo
da emenda do nobre Constituinte que fixa so
mente a obrigatoriedade do alistamento eleitoral
e não na forma do que apresenta o substitutivo,
está dentro do espírito também de uma emenda
apresentada por mim. Já afirmei numa emenda
a obrigatoriedade do alistamento eleitoral. Pelo
que representa o alistamento eleitoral obrigatório,
é uma forma de se assegurar o mapeamento polí
tico da cidadania deste País. Já o alistamento fa-

cultativo significa, na verdade, um retrocesso, por
que o registro do cidadão de um país é uma
conquista das sociedades modernas que já têm
mais de dois séculos e que ainda não atingiram
a plenitude na sociedade brasileira.

No entanto, o que é mais substantivo na emen
da e condensa o § 2°do art 1°é que não devemos
ter nenhuma possibilidade de que sejam criados
privilégios de quaisquer tipos para o não alista
mento eleitoral. Os analfabetos precisam porque
assim lutaram ao longo do tempo para terem
direito à plena cidadania, sempre requereram o
direito de se alistarem e votar. Essa conquista
veio recentemente na legislação brasileira. Dar
aos analfabetos a possibilidade de, hoje, não se
alistarem, é um retrocesso. Da mesma maneira,
os maiores de 70 anos, bem como os deflcrentes
físicos, não podem ter um tratamento privilegiado
O que os deficientes físicos querem não é o privilé
gio de poderem ou não se alistar. O que todos
os movimentos e entidades que cuidam da defesa
dos deficientes físicos querem é, na verdade, que
a lei crie condições que facilitem a eles o exercicio
dos direitos políticos e não que crie os privilégios
ou concessões que eles não querem. Hoje é possí
vel, na modemidalde que podemos introduzir na
legislação ordinária, criar condições de, com o
exercicio do alistamento eleitoral, bem como o
exercício do voto, seja facilitado para aqueles que
não tenham, por problemas da sua vida, a igual
dade em relação a todos os cidadãos. Aquilo que
é uma diferença que pode nos distinguir em rela
ção à cultura, à instrução formal, as nossas condi
ções de plena capacidade física, essas desigual
dades que eventualmente podem existir não po
dem gerar diferenças e desrqualdades de direitos
e de acesso aos direitos políticos.

Por isto, sou favorável à emenda, substituindo
o parágrafo do Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Co
mo ninguém deseja encaminhar contrariamente
a emenda, passo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presr
dente, acredito que não há nada mais a acres
centar, além do que foi dito na justificativa do
dispositivo.

Mantenho, portanto, a minha posição, apenas
esclarecendo ao nobre Constituinte Paulo Delga
do que a legislação eleitoral vigente, isto é, o Códi
go Eleitoral, já estabelece essa faculdade em rela
ção aos maiores de 70 anos e aos deficientes
físicos.

Quanto aos analfabetos, considerando a pecu
liaridade de sua condição social, cultural e econô
mica, pareceu-nos que poderíamos deixar essa
questão do alistamento como uma faculdade que
pode ser exercida com toda liberdade, sem que
isso represente qualquer tipo de discriminação,
muito menos de privilégio.

Sr. Presidente, a votação que se vai ferir daqui
a pouco envolve os aspectos seguintes: o alísta
mento e o voto são obrigatórios, salvo para os
analfabetos, maiores de 70 anos e os deficientes
físicos.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - O
Constituinte Heráclito Fortes irá proceder à vota
ção.

(Procede-se à voteção.)

Respondem à chamada e votaram "sim" .os
Srs. Constituintes:

Antero de Barros - Antômo Britto - Lélio de
Sousa - Nelton Friedrich - Rospide Netto 
Waldir Pugliesi -José Genoino -Paulo Delgado
- Lídice da Mata - AntônioCarlos Konder Reis.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes.

Arnaldo Martins-Asdrubal Bentes - Edivaldo
Motta - Heráclito Fortes - Israel Pinheiro Filho
- José Melo - José Tavares - Osmir Lima
- Prisco Viana - Tito Costa - Roberto Brant
- Robson Marinho - Ronaldo Cézar Coelho -
Paulo Pimentel - Alércio Dias - Etevaldo No
gueira - Ézio Ferreira - Horácio Ferraz - José
Agripino - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar- Sadie
Hauache - Saulo Queiróz - Jarbas Passarinho
- Telmo Kirst - Airton Cordeiro - Francisco
Rossi - Ottomar de S. Pmto - Nilson Gibson
- Paulo Ramos - Aloysio Chaves - Francisco
Benjamim.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Vou
proclamar o resultado. Votaram "sim" 10e "não"
33.

Rejeitada a emenda e mantida a redação do
substitutivo. Por via de consequência, foram preju
dicadas todas as emendas correlatas ou conexas.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Pas
so a Presidência ao Constituinte Jarbas Passa
rinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passemos ao art. 3°

"Art. 3° Os militares são alistáveis, exce
to os conscritos, durante o periodo de serviço
militar obrigatório."

A emenda mais abrangente é de autoria do
nobre Constituinte Antônio Britto, que manda su
primir o artigo. As outras emendas são interme
diánas

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO BRITTO-,
Sr. Presidente, o objetivo da emenda é retirar a
expressão "exceto os conscritos".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
que está colocado aqui é "suprima-se o art 3°",
assinado por V. Ex"

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO BRITTO
Cometi um equívoco. O objetivo era suprimir a
expressão "exceto os conscritos".

O SR. CONSTITUINTEPAULO DELGADO 
Sr. Presidente, pela ordem.

Neste caso, temos uma emenda que acres
centa um parágrafo ao art. 2°, suprimindo o atual
§ 1°,que afirma que os militares são alistáveis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Es
sa emenda está colocada justamente no art. 3°,
que trata do alistamento dos militares. Estamos
condensando a emenda de V.Ex' com as demais.

O SR. CONSTITUINTEPAULO DELGADO 
Neste caso, ela é mais abrangente, na medida
em que há essa confusão com o destaque apre
sentado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se
houvesse a supressão, a outra seria mais abran
gente, porque supnmiria todo o texto do art. 3°
A de V.Ex' suprime parte do texto. É o que estou
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vendo agora, em face da explicação dada pelo
Constituinte Prisco Viana. A de V.Ex", Constituinte
Paulo Delgado, parece a mais abrangente no ca
so, o confronto com o texto do substitutivo Já
foi lido o texto do substitutivo pelo relator:

"Os militares são alistáveis, exceto os cons
critos, durante período de serviço militar obri
gatório."

Há várias outras emendas que também se refe
rem a conscritos durante o período militar obriga
tório. Não sei se essa Iinguaguem castrense está
inteiramente índene a qualquer tipo de crítica. O
termo "conscrito" - o relatório explicará isso
oportunamente - é, em regra, aquele recruta
que está servindo, no momento, no serviço militar
obrigatório, mas se se coloca todo o serviço militar
obrigatório, coloca-se também, por exemplo, ofí
ciaís Oriundos de CPOR, que, em determinado
momento, têm que prestar o serviço militar. Aí,
a expressão seria mais abrangente.

No momento, vamos discutir entre duas for
mas: a de manter o texto como está no art. 3°
ou de suprimir parte dele.

Com a palavra o Constituinte José Genoíno,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, não encontro razões maiores para
manter a letra do art 3°, considerando correta
a afirmação de que os militares são alistáveis 
e há, inclusive, uma posição de consenso na sub
comissão sobre essa questão - porque é neces
sário fazer uma exceção àqueles que prestam o
serviço militar.

Repito um argumento que usei na subcomis
são, aqui, na Comissão Temática. Aqueles que
vão prestar o serviço militar e lhes é excluído o
direito garantido na Constituição, o serviço militar
passa a ser um castigo, porque tira um direito
do cidadão; passa a ser uma punição, porque
aquele que vai prestá-lo não se alista, não tem
direito a voto.

Aquele que está prestando o serviço militar pas
sa a ser discriminado na sociedade. O jovem,
prestando serviço militar, numa comunidade,
com os demais jovens que não prestam serviço
militar, na hora da eleição, os que prestam serviço
militar não votam. É uma discriminação. Por que
os que estão prestando serviço militar são consi
derados meio cidadãos? A cidadania - e a Cons
tituição estabelece quanto a esse direito - deve
ser geral e ampla para todos. Durante a prestação
do serviço militar, essa cidadania não pode ser
diminuída.

A manutenção do art. 3°, nos termos em que
está proposto pelo Substitutivo, estabelece uma
discriminação inconcebível, do ponto de vista do
direito à cidadania para todos como do ponto
de vista de uma extensão democrática desse direi
to. Acho, inclusive, que a aprovação do substi
tutivo, nos termos em que está, prejudica a posi
ção de muitos Constituintes que defendem o ser
viço militar obrigatório. Se há uma punição, se
há uma discriminação durante o serviço militar,
isso enfraquece a posição do serviço militar obri
gatório, porque se cria um processo de discrimi
nação em relação àqueles que o prestam.

Por outro lado, para ,concluir este encaminha
mento, não podemos concordar, de maneira ne
nhuma, com o ponto de vista de que (H consentes

não estariam preparados inteiramente, não esta
riam em condições plenas de exercerem a sua
cidadania, porque, prestando serviço militar, se
riam considerados cidadãos inferiores. Se o direi
to é estendido a todos não é esse fato que vai
dar a esse cidadão uma inferioridade em relação
aos que não o prestam. Isto, no meu entender,
é um conceito de levar para o direito de cidadania
para todos um conceito e um valor de natureza
militar ao processar-se essa discriminação. Por
isso, encammho o meu voto no sentido da emen
da apresentada pelo nobre Constituinte Paulo Del
gado, ficando, assim: "Os militares são alistáveis".

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço a V Ex' que me permita dar prioridade, a me
nos que dela abra mão, à Constituinte Lídice da
Mata, que também é uma das signatárias de
emenda semelhante e que havia pedido a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA 
Sr. Presidente, cedo ao Constitumte Paulo Ramos
a vez.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Constituinte Paulo Ramos, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr
Presidente, Srs Constituintes, concordo plena
mente, em princípio, com a fundamentação feita
pelo Constituinte José Genoíno, mas acrescento,
contraditando o que consta no parecer do Relator,
quando afirma que o conscrito deve, ou normal
mente permanece mobilizado, para prestar o ser
viço de segurança ou de socorro em qualquer
situação em que o pleito está se desenvolvendo
com alguma anormalidade. A bem da verdade,
sabemos todos nós que a própria legislação elei
toral prevê a possibilidade do recolhimento do
voto em diversas situações, inclusive o voto em
separado.

O conscrito, mesmo mobilizado, poderia votar
no local mais próximo à unidade onde estivesse
servindo. Acredito que o próprio Relator, ao con
sagrar o princípio de extensão do voto aos cabos
e soldados, que era realmente uma cassação
inadmissível nos nossos dias, poderia também
transigir, permitindo a todos os militares, sem
qualquer distinção, o direito de votar e de ser
votado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Constituinte Ottomar Pinto, para
encaminhar a favor do substitutivo, contra a
emenda.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a colocação que
se faz no art. 3°, procurando evitar que os cons
critos exerçam a plenitude da sua cidadania, se
justifica, entre outras razões, porque nem sempre
- e a regra é que seja realmente o contrário
- o quartel onde ele está servindo é o seu domi-
cílio eleitoral. Isto já é um fator que faz com que
a grande maioria dos conscritos não esteja dispo
nível, sobretudo em eleições municipais, mas
também nas eleições para Deputados estaduais
e federais.

Em segundo lugar, o conscrito, no quartel, sem
ter ainda a formação militar indispensável, para

lhe dar um escudo protetor contra interferências,
tanto de elementos da caserna, que muitas vezes
são candidatos, como de políticos não castrenses,
que poderiam ir para lá influenciar os conscritos,
para a militânda ativa dentro dos quartéis, justa
mente porque não têm aquele escudo de cons
ciência ainda formado, com relação à disciplina
militar, isso traria inconvenientes sérios dentro dos
quartéis, transformaria os alojamentos em verda
deiros comitês partidários, por jovens que não
estão ainda suficientemente apetrechados de ins
trução e de orientação militar, para ficarem insen
síveis a exacerbações de ânimos que normalmen
te ocorrem perto dos pleitos eleitorais. É uma
salvaguarda que a instituição militar secular pro
cura preservar, para evitar mal rnaror,

De maneira que nos posicionamos a favor da
manutenção do que está no substitutivo, porque
entendemos que o que aqui se contém reflete
uma experiência longamente vivida e amadure
cida na vida militar e política brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR PRISCO VIANA - Não tenho
quase nada a acrescentar, Sr. Presidente. Apenas
ao raciocínio do Constituinte Ottomar Pinto de
que, sendo a atividade militar baseada na disci
plina e na hierarquia, poderia esse contingente
de iniciantes ser efetivamente influenciado pelos
comandos, na hora de manifestar o seu voto.

Estamos dando um grande avanço - o que
foi assinalado pelo nobre Constituinte Paulo Ra
mos - concedendo o 'direito de voto aos cabos
e aos soldados. A cautela que consta do dispo
sitivo é procedente e eu a mantenho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passemos à votação.

O "não" mantém a redação; o "sim" elimina
a redação e ficaria apenas o seguinte: os militares
são alistáveis, sem nenhuma restrição ao voto
do conscrito no serviço militar obrigatório.

(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "SIm" os Srs.

Constituintes:
Antônio Britto -Antonio Peroza - Hélio Rosas

-Iram Saraiva -José Tavares - Lélio de Sousa
- Nelton Friedrich - Tito Costa - Roberto Brant
- Robson Marinho - Ronaldo Cezar Coelho -
Rospíde Netto - Waldir Pugliesi -José Agripino
- Saulo Queiróz - Airton Cordeiro - Moema
São Thiago - José Genoíno - Paulo Delgado
- Udice da Mata - Agassiz Almeida.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes:

Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes - Daso
Coimbra - Edivaldo Motta - Prisco Viana 
Paulo Pimentel- Etevaldo Nogueira - Ézio Fer
reira - Horácio Ferraz - Ricardo Fiuza - Ricar
do Izar - Sadie Hauache - Jarbas Passarinho
- Telmo Kirst - Francisco Rossi - Ottomar
de S. Pinto - Nilson Gibson - José Freire 
Aloysio Chaves - Francisco Benjamim - Antô
niocarlos Konder Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Re
jeitada a emenda.

Emendas apresentadas ao art. 4°. Peço ao Sr.
Relator para lê-las.
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o SR. RELATOR (Prisco Viana) - São os se
guintes:

"Art. 4° Lei complementar estabelecerá
os casos de ineligibilidade e os prazos de
sua cessação, tomando em conta a vida pre
gressa dos candidatos, a fim de proteger:
1-O regime democrático;
11 - a probidade administrativa;
lll- a normalidade e legitimidade das elei

ções contra a influência do poder econômico
ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego públicos da administração direta
ou indireta;

IV- a moralidade para o exercício do
mandato."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Aparentemente, pelo menos, a emenda substi
tutiva, mais abrangente, é de autoria do nobre
Constítumte José Agripino. O caput permanece
o mesmo, com uma diferença entre o verbo "pro
teger", utilizado no substitutivo, e o verbo "preser
var", utilizado pelo Constituinte que o emenda.

"Parágrafo único. Observar-se-ão as se
guintes normas, desde já em vigor, na elabo
ração e aplicação da lei complementar:

a) A inelegibilidade do titular efetivo ou
interino do cargo ou função, cujo exercício
possa influir para perturbar a normalidade
ou tornar duvidosa a legíumldade das elei
ções, salvo se se afastar definitivamente de
um ou de outro, no prazo estabelecido em
lei, o qual não será maior de nove meses
nem menor de dOIS meses anteriores ao plei
to;

b) a inelegibilidade no território da jurisdi
ção do titular, do cônjuge, por casamento
Civil ou religioso, da companheira ou compa
nheiro e dos parentes consagüíneos ou afins
até o terceiro grau, ou, por adoção, do Presi
dente da República, do Governador do Esta
do ou Território, de prefeito ou de quem os
haja substituído dentro de seis meses anterio
res ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição;

c) a inelegibilidade dos que tenham com
prometido por si ou por outrem, mediante
abuso do poder econômico, em qualquer de
suas formas de exteriorização, de ato de cor
rupção ou de influência no exercício do cargo
ou função da administração direta ou indire
ta, a legitimidade, a lisura ou a normalidade
da eleição."

Naturalmente, à hora do encaminhamento da
votação, dá-se preferência ao Constituinte José
Agripino, para explicitar a sua justificação.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ AGRIPINO - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, levou-me a apre
sentar esta emenda a preocupação que tenho
com o abuso do poder econômico e com o insti
tuto da preclusão. Procuro justificar: na redação
que procurei dar ao caput do artIgo, há um acrés
cimo, que me permito ler:

"Lei complementar estabelecerá os casos
de inelegibilidade e os prazos de sua cessa
ção, tomando em conta a vida pregressa."

Isto consta do substitutivo do Relator.
E eu acrescento:

"... e o procedimento do candidato, a fim
de preservar o regime democrático, a probi
dade administrativa, .. "

E quero justificar, fazendo algumas constata
ções. Se se preconiza na Constituição a inelegi
bilidade apenas do candidato, tomando em conta
a sua vida pregressa e não o procedimento do
candidato com que candidatura já registrada, po
de ocorrer, por exemplo, o que aconteceu recen
temente. Um candidato, propnetário de uma em
presa, trocou o nome de sua empresa, a razão
social, pelo seu próprio nome, para massificar
o seu nome e a sua provável candidatura Esse
fato passou despercebido, ele teve registrada a
sua candidatura, e, após o registro, a propaganda
da empresa, não mais com a antiga razão social,
mas com o novo nome, que era o seu próprio
nome, continuou durante todo o período eleitoral,
até o dia da eleição, num flagrante abuso de poder
econômico e de concorrência desleal com os res
tantes candidatos.

A inclusão, portanto, no texto de "tomando em
conta a vida pregressa e o procedimento do candi
dato", na própria Constrtuição, faz com que o
processo fique mais legítimo e as oportunidades
sejam dadas por Igual aos candidatos ricos ou
não. Mais importante do que isso é o instituto
da preclusão. Sabem os Srs. Constituintes que
se algo não está incluído no texto constitucional,
pode-se arquir a preclusão no futuro seguinte.

O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Supe
rior Eleitoral estão lotados de recursos de pessoas
que argüiram a inelegibilidade de esposas ou de
parentes próximos, com consanguinidade muito
próxima, que não foi verificada em tempo próprio.
A candidatura foi registrada, ocorreu a eleição,
Ilegítima, contrariando lei complementar atual
mente existente, o eleito foi empossado, contra,
inclusive, o que preceitua a norma consntucíonal
brasileira. Ora, se se incluem os dispositivos, con
forme o Parágrafo único, alíenas A, B, e C, se
inclui no texto constitucional de forma clara quais
são os impedimentos relativos a ocupantes, titula
res ou interinos de cargo ou função que devam
se ausentar das funções - e aqui sugiro o prazo
de dezenove meses - Citoclaramente que a inele
gibilidade se fará para parentes com grau de con
sangúinidade até terceiro grau, e sugiro, de forma
clara, as formas de influência do poder econô
mico como texto constante da própria Consti
tuição brasileira, para que isso, constando na pró
pria Constituição, não dê àqueles que estejam
sujeitos às finalidades da Constituição, argúam
a preclusão como forma de ilegitimidade e legiti
mamente chegar aos postos aos quais concor
reram e eventualmente foram eleitos.

Estas são, portanto, minhas colocações, esta
é a minha emenda. Com ela pretendo, fundamen
talmente, colocando no texto constitucional o que
aqui propus, proteger candidatos do abuso do
poder econômico e do instituto da preclusão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Constituinte Tito Costa.

O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Sr.
Presidente, Srs, Congressistas, é louvável a preo
cupação do Constituinte José Agripino, no que
tange a incluir-se no texto constitucional esse
elenco de inelegibilidades, fugindo à orientação

do Sr Relator, que se fixou mais amplamente
em alguns parâmetros, deixando, acredito eu, pa
ra a legislação ordinária, a Lei de Inelegibilidades,
cuidar com mais amplitude do problema. Data
venia da emenda ora lida, esta é a melhor orienta
ção, até porque, em termos de legislação ordiná
ria, temos uma flexibilidade maior para aumentar
ou diminuir restrições, no que diz com os casos
de inelegibilidade. Quando S. Ex' fala da preclu
são, parece, a princípio, uma preocupação louvá
vel, porque se os casos de enelegibilidade estive
rem cobertos pelo vigor da letra constitucional,
poderão ser a qualquer tempo argúidos. No en
tanto, o processo eleitoral tem mostrado que a
viqílênciados adversários é sempre muito grande
e muito atenta, e raramente ocorrem casos em
que a Inelegibilidade passe despercebida do ãm
bito do pleito eleitoral.

Com o devido respeito, encaminho no sentido
de que se mantenha como está no relatório do
Sr. Relator, deixando para a legislação ordinária
os casos e a especificação dos casos de inelegi
bilidade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Relator.

O SR RELATOR (prisco Viana) - Sr Presi
dente, tenho uma dúvida e gostaria de ser esclare
cido. Tenho também um pedido de destaque em
relação ao § I o do art. 4° Não vejo como ISSO

possa ser votado, sem que tratemos especifica
mente do § }O

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) - A
dúvida é pertinente. Já verifiquei junto à Secretaria
e terei que fazer duas votações diferentes.

O SR RELATOR (prisco Viana) - Sr. Presi
dente, inicialmente esclareço que a orientação do
Relator foi rigorosamente aquela a que se referiu
o nobre Constituinte Tito Costa, velho compa
nheiro desta Casa, especialista no Direito Eleitoral,
e que tem dado grande contribuição para o aper
feiçoamento dessas leis, sobretudo com o seu
conhecimento jurídico para sua interpretação. En
tendemos que primeiro, neste momento de reto
madà da democracia o que devemos fazer é redu
zir o campo das Inelegibilidades. Ele foi extrema
mente alargado. Corremos o risco até de, às vezes,
a continuar aquele processo, haver mais gente
fora do que dentro do processo eleitoral. Estamos
retornando à democracia, devemos reduzir ao mí
nimo essas inelegibilidades, preservando, contu
do, esses princípios, sobretudo, aqueles relacio
nados à influência do poder econôrruco, do di
nheiro e do uso da máquina administrativa no
processo das eleições. Orientamo-nos na fixação
dos princípios para que a lei complementar pu
desse regulamentar com mais tempo, com me
lhor conhecimento da realidade prática da realiza
ção das eleições e da vida política do País.

Quanto ao acréscimo que o nobre Constítumte
José Agripino Maia faz ao caput do artigo para
acrescentar "e o procedimento do candidato", da
ta vênia de S. Ex', entendo que, quando nos referi
mos, levando-se em conta a vida pregressa, já
estamos considerando o procedimehto até o ins
tante do registro da candidatura, porque o dispo

-sítívo-e-pára o registro da candidatura, é pré-re
quisito para o registro da candidatura. O que não
impede que na legislação S.Ex' possa colocar esta
outra questão. Porque a qualquer momento em



148 Sábado 8 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

face do dispositivo constitucional, mesmo depors
do candidato eleito se pode invocar a inelegibi
hdade.

Quanto à questão da preclusão é preciso tratar
dela com muito cuidado, porque às vezes o resul
tado eleitoral cria a intenção ou a ação de prova
cação de uma Inelegibilidade. E no processo elei
toral, a preclusão é importante para que o que
perde não invoque razões que não alegou no mo
mento oportuno para anular, para desfazer o re
sultado das eleições.

Sou, portanto, pela manutenção do dispositivo
na forma como proposta no Substitutivo

Para concluir, quero louvar a preocupação do
Constituinte José Agripino Maiacom a lisura, com
a moralidade, com a legitimidade do processo
eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passamos à votação.

Para esclarecimento, os que votarem "sim" vo
tarão com a proposta do Constituinte José Agri
pino Maia, que é mais ampla do que outras pro
postas, como da Constituinte Lídice da Mata e
outras que aqui encontram Significa, praticamen
te, desde logo, colocar aquilo que o Relator admi
tiu que deveria ficar para lei complementar, colo
car desde logo na Constituição. O "sim" signifi
caria isso: colocar na Constituição aquilo que o
Relator admite que deve ficar fora da Consutulção
e preservado para a legislação secundária.

(Procede-se à votação)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs
Constituintes: Euclides Scalco - Etevaldo No
gueira - Horácio Ferraz -JoséAgripino-Antô
niocarlos Konder Reis

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: Antonio Britto - Antonio Peroza
- Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes - Daso
Coimbra - Heráclito Fortes - Israel Pinheiro Fi
lho -José Tavares - Prisco Viana - Tito Costa
- Roberto Brant - Ronaldo Cezar Coelho 
Waldir Pugliesi - Paulo Pimentel- Ézio Ferreira
- Ricardo Fiuza - Ricardo Izar- Sadie Hauache
- Saulo Queiroz - Jarbas Passarinho - Telmo
Kirst- Carlos Virgílio - Airton Cordeiro - Moe
ma São Thiago - Francisco Rossi - Ottomar
de S. Pinto - Paulo Delgado, com declaração
de voto - Lídice da Mata, com declaração de
voto - Agassiz Almeida - Nilson Gibson - Pau
lo Ramos - José Freire - Tadeu França 
Aloysio Chaves - Dionísio Hage - Francisco
Benjamim.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vou proc:lamar o resultado. Votaram sim 5 Srs.
Constituintes e não 38.

A emenda foi releitada.
Os Srs Constituintes Paulo Delgado e Lídice

da Mata enviaram à Mesa declaração de voto,
que constará da ata dos nossos trabalhos.

É a seguinte a declaração de voto encami
nhada à Mesa.

Declaração de Voto

Em virtude do processo de votação, nossas
emendas foram prejudicadas, o que nos obriga
a votar com o relatório já que este tem conteúdo
menos restritivo que a emenda do Senador José

Aqripmo, considerada pelo presidente a mais
abrangente sobre este artigo.

Constituinte Paulo Delgado - PT
Constituinte Lídice da Mata - PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passamos a votação agora do destaque da emen
da mais abrangente que é do Constituinte Fran
cisco Rossi, de modo a suprimir o § lodo art
4° do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. (Con
sentimento da Presidência.)

FIXado na leio prazo mínimo, ou o prazo, enfim,
mínimo e máximo de fillíação,o militar que estiver
vedado pelo art 38 a alistar-se no serviço ativo,
se sua Intenção é candidatar-se, ele Irá cuidar
de regularizar administrativamente a sua Situação,
ou juridicamente, melhor dizendo, a sua situação,
para poder adquirir a condição de elegibilidade.
Creio que está esc:larecido, pelo menos, do ponto
de vista do meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passamos à votação

Os que votarem "sim" - é desnecessário insis
tir - votam pela supressão do § lo do art. 4°;
os que votarem "não", mantêm o texto do Relator.

(Procede-se à voteçêo.)

Respondem à chamada e votam "sim" os
Srs. Constituintes: - Antero de Barros - Antônio
Britto - Antônio Peroza - Arnaldo Martins 
Asdrubal Bentes - Euc:lides Scalco - Hélio Ro
sas - Heráclito Fortes - Israel Pinheiro - José
Melo -José Tavares - Nelton Friedrich - Os
mir Lima - Tito Costa - Roberto Brant - Ro
naldo Cezar Coelho - Waldir Pugliesi - Alércio
Dias - Airton Cordeiro - César Mala - Moema
São Thiago - Francisco Rossi - Ottomar Pinto
- José Genoino - Paulo Delgado - Lídice da
Mata - Nilson Gibson - Paulo Ramos - José
Freire.

Respondem à chamada e votam "não" os
Srs. Constitumtes: - Daso Coimbra - Prisco Via
na - Paulo Pimentel - Etevaldo Nogueira 
Ézio Ferreira - Horácio Ferraz - Ricardo Fiuza
- Ricardo Izar - Saulo Queiróz - Sadie Haua
che -Jarbas Passarinho - Telmo Kirst- Carlos
Virgílio - Aloysio Chaves - Francisco Benjamin
- AntôniocarIos Konder Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -
Vou proclamar o resultado.

Votaram "sim" - 29 Srs. Constitumtes

Votaram "não" - 16 Srs. Constituintes.

Não houve abstenção.
Está rejeitada a emenda, e as que lhes são

correlatas.
Passemos ao § 2° do art. 49

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Diz o § 20
:

§ 2° - São exigidos como condição de
elegibilidade, a filiação a partido político e
o domicílio eleitoral, na Circunscrição por
prazo mínimo de seis meses.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Aqui se dá um fato interessante em relação à
nossa sistemática de trabalho. Estamos sempre

colocando as emendas abrangentes versus texto
do Constitumte PflSCO VIana, como Relator.

No momento, se dá o sequmte: as emendas
estão circunscritas ao problema do prazo. Então,
é o prazo de filiação e de domicilio também.

..... são exlgrdos como condição de elegibi
lidade, a filiação a partido político e o domi
cího eleitoral, no prazo na Circunscrição por
prazo minimo de seis meses."

É o que diz o relatório e o substitutivo
O Constituinte Israel Pinheiro propõe que sejam

três anos. E o Constitumte Jaime Santana propõe
nove meses, enquanto o Constituinte Saulo Quei
roz propõe nove meses.

Então, em relação ao prazo, aqui se dá o contrá
rio:a mais abrangente seria três anos, mas alguém
pode preferir menos, nove meses, mas não três
anos

Então, no caso, colocaria em votação as emen
das que estão entre nove meses e seis meses.
Porque, mantido seis meses, prejudica natural
mente os três anos, e prejudica, automaticamente,
os nove meses. Então, será esta a colocação.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, ai V. Ex" prejudica a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Temos de partir de três anos para seis meses.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Perdão, nobre Constituinte, quem já não admite
nove meses em lugar de seis, não admite a exten
são do prazo. V.Ex' estende mais. V. Ex' ao Invés
de estender três meses estende três anos.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Mas se for aprovado nove meses, V. Ex' colo
cará ...?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Ah,
se for aprovado nove meses, posso aprovar em
relação a três anos!

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Saulo
Queiróz.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Na verdade, a emenda para a qual pedimos desta
que, não leva em conta apenas o problema de
filiação partidária, mas parece-me que ela agrega
na mesma emenda um outro parágrafo que busca
a correção do § l°; é algo que na minha opinião
faltou no § l°, porque no instante em que se
determina que os militares são elegíveis em deter
minada situação, mas que o art.38, do mesmo
trabalho, impede a filiação partidária do militar,
me parece natural e desejável, como aliás já con
signado na Constituição em vigor que se dispense
o militar da filiação partidária, e que se exija dele,
conforme propus, queessa filiação partidária só
se faça por ocasião do registro.

Ressalto que a colocação anterior feita pelo re
lator, ela implica na verdade, em um risco de
um militar que não me parece necessário. Por
quê? Porque existiu uma convenção partidária.
O militar vai à convenção como qualquer outro,
se não aprovado, na convenção, ele, naturalmente
não teria que fazer a filiação partidária. Aliás, tam
bém diga-se de passagem, o texto aprovado na
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subcomissão levava em conta essa parttculari
dade, ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço a Bancada do PMDBque dê atenção ao orador
que está na tribuna. Para econômia de tempo,
devo dizer a V. Ex' que a emenda de V. Ex' não
e uma, são duas. É uma emenda aditiva e outra
modificativa. O que estou pondo em votação é
apenas a emenda modificativa. V. Ex' propõe o
§ 3·, então são dois aspectos.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Para defender a proposta que encaminhei, Sr. Pre
sidente, onde proponho que se dilate para 270
dias, a exigência de filiação partidária e de domi
cílio eleitoral. A razão onde fundamentei a minha
proposição, é exatamente porque os 6 meses pre
conizados pelo Sr. Relator, quase que se encontra
com as convenções partidárias, e nossa história
recente, ela é muito rica dos oportunismos políti
cos, das mudanças de partido às vésperas de
convenções, de presumíveis candidatos, no ins
tante em que eles chegam à realidade de que
não lograrão êxito nas convenções dos seus parti
dos. Um prazo um pouco mais dilatado dos 9
meses propostos, com certeza que eliminará a
fuga, de partidos políticos, dos possíveis candi
datos atraídos por várias outras legendas, que hoje
são ricas dentro do cenário político brasileiro. É
apenas como forma de proteger os partidos políti
cos, que pretendi a mudança do que agora está
em questão.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO A
LHO - Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Israel
Pinheiro Filho.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO A
LHO- Srs, e Sras. Constituintes, a grande preo
cupação, e eu tenho certeza não só da nossa
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Polí
ticos, mas de todos os Constituintes, é com o
problema da corrupção eleitoral, o abuso do po
der econômico nas eleições. E como é que se
processa esse abuso do poder econômico? Qua
se que exclusivamente de uma única maneira é
que o cidadão desvinculado da vivência política
ele se desloca para o Estado, ou mesmo dentro
de um Estado como o nobre e ilustre Constituinte
Saulo Queiroz teve a oportunidade de se mani
festar, muda até de legenda, vai procurar uma
legenda de listas abertas e se candidata a um
cargo legislativo. Devemos criar um obstáculo.
E qual é este obstáculo? É o domicílio eleitoral
e filiação partidária pelo prazo que eu proponho
de 3 anos. Não haverá a menor possibilidade da
existência daquilo que eu chamo paraquedista
político, aquele que se desloca, procura no mapa
do Brasil, daquele Estado mais favorável à sua
eleição. Então vai lá compra a sua eleição.

Ora, se é exigido um domicílio eleitoral de 3
anos, e filiação partidária por 3 anos nós alcança
remos duas medidas da maior importância: forta
leceremos o partido político, como dIZ o Consti
tuinte Saulo Queiróz, porque não há possibilidade
de o candidato derrotado, numa convenção parti
dária pular, pular - repito - para um outro par
tido político, enfraquecendo toda a estrutura parti
dária. Se o prazo for de 3 anos, evidente que

não há a menor possibilidade de isto acontecer.
Mas o que eu acho mais importante que a filiação
partidária, é o domicílio eleitoral, obrigando a
todos os candidatos ou todos aqueles que te
nham atividade política a adotá-lo. Por exemplo,
estou há 30 anos na vida pública e nunca mudei
de domicílio eleitoral; eu não preciso de três anos,
podem me dar 20 anos que eu tenho o meu
domtcílío. O que eu não posso aceitar é aqueles
que não estão na atividade política e se sentem
com vontade de disputar a vida pública, e entram
pelas portas dos fundos, a custa do dinheiro e
da corrupção. E a melhor maneira, Srs Consti
tuintes, de se evitar que isto aconteça é estender
o mais longo prazo possível de domicílio eleitoral,
que impossibilita a um homem não político, não
diria um homem que tenha recursos financeiros,
que não tenha visão para anteceder, por 3 anos,
aquele distrito, aquele Estado, aquela circunscri
ção, que facilitaria a sua disputa eleitoral, ou sua
eleição para o mandato Parlamentar, ou até, eu
acho muito mais difícil, um mandato executivo.

É o apelo que faço, para que, seguindo a ilustre
orientação, Sr. Presidente, possamos aprovar o
domicílio de 9 meses, e para que possamos, de
pois votar um domicílio de 3 anos, que este sim,
dá uma garantia pará evitar a corrupção e enfra
quecimento, em conseqüência dos partidos polí
ticos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passemos à votação. Antes ouviremos uma decla
ração do relator.

O SR RELATOR (Prisco Viana) - Eu queria
esclarecer que a idéia de se fixar um mínimo
é exatamente para que a lei possa fixar um máxi
mo, e aí poderia ser os 3 anos do Constituinte
Israel Pinheiro poderia ser 10 anos, 7 anos ou
8 meses. Não foi uma opção por um prazo míni
mo de 6 meses.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então são dois prazos mínimo que estão em con
frontos. O prazo mínimo de 270 dias, ou seja,
9 meses, apresentado pelo Constituinte Saulo
Queiróz, e apresentado pelo Constituinte Jaime
Santana.

O SR. CONSmUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Retiro a minha emenda e o meu destaque, aliás,
em VIrtudedos esclarecimentos do nobre ilustre
relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, passemos à votação. Quem votar SIMvota
por 9 meses, quem votar NÃo vota pelo texto
do substitutivo com mínimo de 6 meses. O outro
é um mínimo de 9 meses.

(Procede-se à votsção.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs,
Constituintes: Israel Pinheiro FIlho -Alércio Dias
- Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira - Horácio
Ferraz - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Saulo Queiróz - Carlos Virgílio 
Francisco Benjamin - Geovani Borges.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: - Antero de Barros - Antônio Brit
to - Antonio Peroza - Asdrubal Bentes - Daso
Coimbra - Edivaldo Motta - Euclides Scalco
_ Heráclito Fortes - José Tavares - Osmir
Uma - Prisco Viana - Tito Costa - Ronaldo
Cezar Coelho - Waldir Pugliesi -Jarbas Passa-

rinho - Telmo Kirst - Airton Cordeiro - César
Maia"':"" Moema São Thiago - Francisco Rossi
- Ottomar de S. Pinto -José Genoíno - Lídice
da Mata - Nilson Gibson - Paulo Ramos 
José Freire - Ruy Nedel - Aloysio Chaves 
Antôniocarlos Konder Reis,

O,SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - O
resultado da votação é o seguinte: 12 (doze)
"sim"; 30 (trinta) "não". Rejeitada a emenda, man
tida a redação ongmal.

Passemos agora à emenda do Constitumte Nel
son Jobim, aditiva: "É proibida a reeleição para
cargos de Poder Executivo"

Ao mesmo artigo, § 3°, adita um parágrafo.
(art. 4°).

Para encaminhamento da votação.

O SR CONSTITUINTEJOSÉ FREIRE - Esta
emenda é aditiva a que artigo?

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Se o Presi
dente permitir, vou tentar esclarecer ao plenário
e, de modo particular, ao nosso colega José Frei
re.

O Constituinte Nelson Jobim apresentou
emenda acrescentando ao art. 4° do substitutivo
um parágrafo de número 3°, dizendo:

, "É proibida a reeleição para cargos do
Poder Executivo".

\O texto não permite nem autoriza. S Ex', o
Sr; Constituinte Nelson Jobim, quer proibir.

9 SR CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Sr.'Prestdente, uma questão de ordem.

q SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Pois
não.

O SR. CONSmUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Parece-me que emenda neste sentido já foi acata
da pelo nobre Relator e faz parte do novo substi
tutivo. Pelo que entendo, está prejudicada a pro
posição do Constituinte Nelson Jobim, pois já
está consignada no relatório a especificidade bus
cada pelo nobre Constituinte, ou seja, a proibição
de reeleição de Presidente, Governador e Prefeito
Municipal.

O SR. ANTÓNIO BRITTO - Pela ordem, Sr.
Presidente

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Com
a palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO BRITTO
O nobre Constituinte Nelson Jobim havia encami
nhado esta emenda em função do substitutivo
anterior. O novo substitutivo, no seu art. 6°, § 6°
diz:

"Não será permitida a reeleição do Presi
dente e Vice-Presidente da República; dos
Governadores e Vice-Governadores; dos Pre
feitos f1 vice-Prefeltos "

O que me parece 'contemplar todos os cargos
executivos, pelo menos os existentes até agora.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Pas
so a decidir a questão de ordem.

Prejudicada a emenda aditiva em função da
redação atual. __

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- Quero escla
recer ao nobre Constituinte Antônio Britto que
esta observação eu já havia feito à Mesa.
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o SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Va
mos prosseguir, então, uma vez que foi prejudi
cada a emenda do Constituinte Nelson Jobim

Emenda de autoria do Constituinte Brandão
Monteiro com a seguinte redação: - Dá nova
redação ao art. 6° e seu § 4"

Art. 6° - "O Presidente da República será
eleito na forma desta Constituição até 120
(cento e vinte) dias antes do término do man
dato de seu antecessor".

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr Presi
dente, parece-me que há uma deficiência de reda
ção na emenda, porque o caput do art. 6° diz
exatamente o seguinte:

Art.6° - "O Presidente da República será
eleito na forma desta Constituição até 90 (no
venta) dias antes do término do mandato
do seu antecessor".

É evidente que a emenda pretende aumentar
de 90 para 120 dias, mas se refere a um parágrafo
que não trata deste assunto.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Mas
ele dá nova redação também ao caput, do artiqo.

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- Verifico que
a emenda está correta. A alteração é no caput,
porque havia ouvido equivocadamente o enun
ciado feito pelo Sr. Presidente. A emenda tem,
portanto, cabimento para ser discutida.

O SR. CONSTITUINTE CÉSARMAlA - Enten
do que apresentei emenda a este artigo ao § 1°

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Nós
estamos discutindo agora o caput, e a emenda
é com relação ao § 1°, que oportunamente será
apreciado.

Para encaminhamento de votação (Pausa.)
Como ninguém se manifesta, passo a palavra

ao eminente Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Mantenho
me na posição do parecer. Esta não é uma ques
tão fundamental, mas nos orientamos no sentido
de encurtar o prazo que vai da eleição à posse,
pelos inconvenientes de natureza administrativa
e, sobretudo, em relação a alguns cargos meno
res, de natureza orçamentária. Nos orientamos
para reduzir o prazo entre a eleição e a posse
a emenda está aumentando este prazo

O SR. CONSTITUINTE CÉSARMAlA-Sr. Pre
sidente, uma questão de ordem.

O SR.PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Com
a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CÉSARMAlA - Na Co
missão de Tributos, Orçamento e Finanças, de
que eu tenho participado paralelamente, o Presi
dente introduziu um método que me parece inte
ressante. Ele, antes de colocar em votação nomi
nal, faz um teste de votação simbólica e pergunta
ao Constituinte que apresentou a emenda se ele
gostaria que houvesse a votação, nominal ou não.
Acho que nós poderíamos introduzir esse método
aqui, para a agIlidade de nossos trabalhos.

O SR.PRESIDENTE(Asdrubal Bentes) - Seria
muito mais prático, porém, em se trantando de
matéria constitucional, de acordo com o Regi
mento, art 33, a votação deverá ser nominal.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAlA - Sim,
entendo, Sr Presidente, mas quem apresentou
a emenda pode dicidir sobre retirar ou não a
emenda, tendo em vista a votação simbólica.

O SR PRESIDENTE(Asdrubal Bentes) -Acho
que, ao invés de economia processual, nós tería
mos pelo contrário, um aumento da ordem pro
cessual.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "não" os Srs
Constituintes:

Antero de Barros - Antonio Britto - Antonio
Peroza - Arnaldo Martins - Arnaldo Moraes 
Asdrubal Bentes - Daso coimbra - Edivaldo
Motta - Euclides Scalco - HélIoRosas - Herá
clito Fortes - Israel Pinheiro Filho -José Tava
res - Prisco Viana- Tito Costa - Roberto Brant
- Ronaldo Cezar Coelho - Rospide Netto 
Waldir Puqllesi - Alércio Dias - Ézio Ferreira
- Horácio Ferraz - Ricardo Fiuza - Ricardo
Izar- SadreHauache - Saulo Queiroz - Jarbas
Passarinho - Telmo Kirst - Carlos Virgílio 
Airton Cordeiro - Cesar Maria - Noema São
Thiago - Francisco Rossi - Ottomar de S. Pinto
- José Genomo - Paulo Delgado - Lídiceda
Mata - Nilson GIbson - Paulo Ramos - José
Freire - Ruy Nedel-A1oysio Chaves - Dionisio
Hage - Francisco Benjamim - Geovani Borges
_ Antôniocarlos Konder Reis

O SR. PRESIDENTE (JARBAS PASSARINHO)
- Rejeitado o destaque - 46 (quarenta e seis)
votos não e uma abstenção.

§ 1°do art. 6°.

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- § 1D Consrde
rar-se-à eleito o candidato que obtiver a maioria
absoluta de votos.

O SR. CONSTITUINTE HORAClO FERRAZ 
Sr. Presidente, pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra, pela ordem, ao Sr. Constituinte.

O SR CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ 
Acredito que está havendo um lapso da asses
soria, porque apresentei uma emenda sobre o
caput e, inclusive, solicitei destaque para uma
outra emenda modificativa ao caput do artigo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex" tem cópia da emenda? O número, por favor.

O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ 
Emenda n9 450/338/4.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex" tem uma emenda aqui que diz:

"O Presidente e o Vice-Presidente da Repú
blica serão eleitos na forma desta Consti
tuição até 90 (noventa) dias antes do termo
do mandato do seu sucessor."

O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ 
Perfeitamente. Agora, na emenda, peço também
a supressão do § 3°, porque o que eu pretendo
é que ocorram disputas para Presidente e Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex"na emenda propõe a supressão do § 3°

O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ 
E a nova redação ao caput, para que possa ser

disputada a eleição pelo Presidente e pelo VIce
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Mas esta matéria foi votada ontem, por isto é
que foi encontrada prejudicada a emenda de V.
Ex". E no parágrafo 3° diz que: "Ocorrendo desis
tência entre dois candidatos mais votados, a suhs
ntuíçáo caberá ao terceiro mais votado e assim
sucessivamente.

O SR. HORÁCIO FERRAZ - Sr. Presidente,
V. Ex" me permita, isto aí diz relação à eleição
do Presidente. O que eu pretendo é que o Vice
Presidente também dispute a eleição, o Vice-Go
vernador também dispute e o Vice-Prefeito tam
bém dispute. Não se pode eleger o Vice-Gover
nador, o Vice-Presidente, e o Vice-Prefeitoem de
corrência da eleição do Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu
pediria a V. Ex" que viesse à mesa, porque está
havendo uma confusão ora quanto ao § 3° ora
quanto ao § 4°da emenda, já que V.Ex"se referiu
aqui, por escrito, ao § 3°. Eu pediria a V.Ex"que
nos fizesse a gentileza de vir até a mesa.

O SR. HORÁCIO FERRAZ - Pois não.

O SR.PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Pa
rágrafo 1° do art. 69

"Considerar-se-á eleito o candidato que
obtiver a maioria absoluta de votos."

O Constituinte César Mala e o Constituinte
Francisco Rossi apresentam emendas. O Consti
tuinte César Maia faz uma declaração de intenção
da emenda: "Adicionar exclusão dos votos em
branco, além dos votos nulos, para cálculo da
maioria absoluta." E o Constituinte Francisco
Rossi o texto da emenda: "Considerar-se-á eleito
o candidato que obtiver maioria de votos excluí
dos os nulos." E a Legislação atual já exclui os
nulos, mas V. Ex", naturalmente, Constituinte
Francisco Rossi, gostaria de colocar isto expresso
na Constituição.

O SR CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSl
É porque no artigo não se faz referência.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
porque a legislação atual, naturalmente, satisfaz
a quem faz o substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Eu acho que valena constar no texto constitu
cional...

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - O nulo não
deve ser incluído em lugar nenhum porque é nulo,
não deve ser objeto de computação, não deve
ser referência. O branco é voto, ele é computado
para efeito de quorum e a Legislação vai tratar
desse assunto, é pertinente à legislação ordinária
Foi esta a nossa orientação, data venia do enten
dimento de V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex"retira a emenda?

O SR. FRANCISCO ROSSI - Eu retiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu
pergunto ao Constituinte César Maia se também
acompanha a retirada da emenda, porque o des
taque de V. Ex" é ainda mais claro. V. Ex' diz:
"Às vezes mais do que o voto em nulo, o voto
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em branco expressa a disposição do eleitor de
não interferir no processo".

O SR. CÉSAR MAIA - Mas existe uma outra
questão, que é uma questão de ordem aritmética.
O voto em branco pode impedir que seja eleito
o Presidente, o Governador, o Prefeito. Basta que
os dois candidatos que vão para o segundo turno
tenham uma diferença muito pequena, muíto es
treita, e, através do voto em branco, pode-se impe
dir a eleição dos dois candidatos, reiteradamente.

O SR. RELATOR (Pnsco Viana) - Sr. Presi
dente, se V.Ex' me permite, eu gostaria, publica
mente, de agradecer a importante colaboração
que o Constituinte César Mala deu ao relator atra
vés de suas emendas, identificando várias defi
ciências do texto, decorrentes da pressa com que
estamos elaborando este trabalho.

Eu entendo diferentemente de V. Ex', porque
o voto em branco é uma manifestação de opinião,
é um voto válido. Portanto, é um voto dado, isto
é aceito em toda a jurisprudência eleitoral. E ele
entra no cálculo do quorum, porque foi um voto,
o eleitor compareceu, teve liberdade de votar em
um ou outro candidato e preferiu votar em branco.
É um voto, portanto é uma manifestação inequí
voca da vontade e, pela jurisprudência, conhecida
do Direito Eleitoral. É um voto computado para
efeito de cálculo e V. Ex' pode se tranqüilizar a
este respeito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ele
é computado para o candidato como uma maior
soma de votos. -

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Não, para
calcular se obteve ou não a maioria absoluta dos
votos dados, não vai em direção a nenhum dos
candidatos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, nós voltamos ao caso do Constituinte Ho
rácio Ferraz.

É o caput do artigo 69 que ainda há pouco
votamos.

"O Presidente da República será eleito, na
forma desta Constituição, até 90 dias antes
do termo do mandato do seu antecessor."

Mas está agora combinada com uma alteração
de redação:

"O Presidente da República e o Vice-Pre
sidente da República serão eleitos, na forma
desta Constituição, até 90 dias antes do ter
mo do mandato do seu antecessor."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Horê
cio Ferraz para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o que eu preten
do é muito simples. Nós estamos fazendo uma
Constituição e eu acredito que nós devemos dar
aos eleitores opções maiores. Nós, que já acaba
mos com o voto vinculado, que queremos que
o eleitor tenha liberdade de escolher, ele deverá
também escolher não só o Presidente como seu
Vice; ele deverá escolher, inclusive nós temos
emendas posteriores, não só o seu Governador,
mas o seu Vice, e a disposição que o Vice será
eleito desde que o Presidente seja eleito. Eu acre
dito que ela castra o eleitor, que, muitas vezes,
votando no Presidente, quer eleger aquele vice.

Então, o que eu pretendo é somente isto, que
o Vicetambém dispute e seja votado nas mesmas
condições do Preisdente.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra a V.Ex'.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Ontem nós votamos um destaque para suprimir
o parágrafo 4° do artigo 6°. Essa supressão foi
requerida exatamente para permitir que a eleição
de Presidente e de Vice Presidente se fizessem
separadamente, e o Plenário da Comissão delibe
rou por grande maioria manter o § 4°. De modo
que eu entendo que está prejudicada a modifi
cação do caput do art. 6°.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Creio que V.Ex' tem razão, justamente tinha sido
anotado pela secretaria em relação à emenda do
nobre Constituinte e, por isto, ela não apareceu,
porque estava prejudicada em função do resul
tado da votação de ontem. FOIo que eu comecei
a dizer quando nós nos voltamos para a votação
seguinte. Então, peço ao Constituinte Horácio
Ferraz que tenha a compreensão de que a sua
emenda está realmente prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE HORÁCIO FERRAZ 
Sr. Presidente, eu tenho que confessar que talvez
tenha me retirado na hora, por isto é que eu estou
insistindo, mas não há como discutir com V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Não é bem comigo, é com o Plenário inteiro.
São 64 artigos sobre os quais temos emendas.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Artigo 7°:
"O Governador de Estado será eleito até

100 dias antes do término do mandato do
seu antecessor, na forma dos parágrafos pri
meiro e segundo do artigo anterior, para
mandato de quatro anos, e tomará posse
no dia 1° de janeiro do ano subseqüente."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Te
mos uma emenda do Constituinte Horácio Ferraz.

"O Governador do Estado e o Vice Gover
nador serão eleitos até 90 dias antes do térmi
no do mandato do seu antecessor, na forma
dos parágrafos primeiro e segundo do artigo
anterior, para mandato de 4 anos, e tomarão
posse no dia 1o de janeiro."

Parece-me que é exatamente uma coerência
com a posição relacionada entre Presidente e Vi
ce.

É mantida a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhamento. V.Ex"deseja encaminhar?

O SR. HORÁCIO FERRAZ - Sr. Presidente,
realmente insisto no meu ponto de vista em rela
ção ao Governador, é a mesma posição, preten
dendo que o Vice Governador dispute eleição nos
mesmos termos. E tem mais outro item, quando
eu diminuo o prazo fixado pelo Relator em até
90 dias. Realmente, ao fixar a data em até 100
dias, a proposta do Sr. Relator não fixa a data
exata da realização da eleição, ela será até 100
dias. Mas eu entendo que é o propósito de todos
nós que haja coincidência de eleições. Então nós

estaremos dando um tratamento diferenciado a
esta flxação exata da realização da eleição, ela
será até 100 dias. Mas eu entendo que é o propó
sito de todos nós que haja coincidência de elei
ções. Então, nós estaremos dando um tratamento
diferenciado a esta flxação, No artigo que trata
do Presidente, o Sr. Relator diz "até 90 dias"; no
artigo que trata do Governador, o Sr. Relator esta
belece "até 100 dias", e no artigo que trata do
Prefeito, o Sr. Relator fixa"até 90 dias". Realmente,
isto está remetendo ao Tribunal Superior Eleitoral
a fixação da data. Mas, se o Tribunal for levar
em conta a intenção do legislador, ele deverá con
cluir que não haverá coincidência das eleições,
porque, se o legislador quisesse coincidência das
eleições, ele estabeleceria uma mesma data para
todas as eleições: de Presidente, de Governador
e de Prefeitos. Quando nós aprovarmos 100 dias
para o Governador, 90 para Presidente e 90 para
Prefeitos, eu acredito que estaremos dando uma
demonstração de que não queremos a eleição
no mesmo dia para todos esses casos. Então,
a minha proposta é de que o Vice-Governador
dispute a eleição com o Governador e que, estabe
lecendo uma data uniforme, o Tribunal Superior
Eleitoral tome conhecimento de que a nossa pro
posta é de que as eleições sejam realizadas no
mesmo dia.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nós nos posicio
namos desfavoravelmente à emenda do Consti
tuinte Horácio Ferraz. A experiência brasileira da
época da eleição do Presidente Jânio Quadros
mostrou os sérios inconvenientes das candida
turas separadas de Presidente e de Vice-Presi
dente. Muitos se lembram da famosa dobradinha
JAN-JAN, João Goulart era candidato a Vice, na
chapa com o presidente, e se articulou para a
chapa com o outro Presidente. E, além do mais,
com a eventualidade da eleição de Governador
de um partido e Vice-Governador de outro. Além
dos problemas e da dor de cabeça que o Gover
nador normalmente tem na conciliação política
na Assembléia nos problemas administrativos,
ainda vai ter que resolver os problemas de con
flitos que mevitavelmente ocorreram entre ele e
o seu Vice. O Vice querendo solapar a sua admi
nistração, solapar os seus acordos políticos. Nós
não vivemos no mundo dos arcanjos, nós vivemos
no mundo de pessoas cheias de defeitos, cheias
de suas ambições, de mau-caratismo. De maneira
que a iniciativa, por mais louvável que seja, do
Constituinte Horácio Ferraz, ela colide com a.ex
periência amarga do nosso País em passado re- 
qente cujos resultados todos conheceram, os 20
e tantos anos de Governo autoritário, profligados
tantas vezes nesta Casa. Por isso, nós desaconse
lharnos, não aprovamos e não acompanhamos
o Constituinte Horácio Ferraz na sua proposta
de eleição de Governador e Vice-Governador in
dependentemente um do outro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antônio
Britto para encaminhar a votação.
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o SR. éONSmuINTE ANTÓNIO BRmo 
Sr. Presidente, eu gostaria de solícíterum esclare
cimento preliminar: há algum pedido de destaque
especificamente à questão dôs 100 dias coloca
dos aqui neste parágrafo?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há
uma emenda do Constituinte Brandão Monteiro
que fala em 120 dias

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO BRmO 
Para baixo não tem nada?

O SR. RELATOR (prisco Viana) - Sr. Presi
dente, eu gostaria de dar um esclarecimento, so
bretudo, ao Constituinte Horário Ferraz. Estou-me
convencendo de que a questão não foi correta
mente disciplinada na parte permanente da Cons
tituição. A preocupação era de que fixássemos
os 90 dias e nós Iríamos alcançar o mandato
dos atuais Governadores, que se encerra no dia
15 de março. E o Tribunal teria dificuldades em
marcar a eleição, para que a posse se desse a
15 de março. Cem dias nós poderíamos ter essa
eleição marcada até o dia 25 de novembro. De
sorte que eu lamento que, regimentalmente, não
possa ser feita uma modificação no artigo. Como
vamos ter outras etapas, eu próprio me compro
meto na Comissão de Sistematização, dar uma
redação mais adequada que preserve os dOIS me
ses e meio do mandato dos atuais governadores
e dê ao Tribunal flexibilidade para fixar,com com
petência tradicional sua, a data que permita decor
rer todo este prazo entre a eleição e a posse.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passamos à votação.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs.
Constituintes: Edivaldo Mota - Horácio Ferraz
- Saulo Queiróz.

Respondem à chamada e votam "Não" os Srs
Constituintes: Antônio Britto - Antônio Perosa
- Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes - Daso
Coimbra - Euclides Scalco - Hélio Rosas 
Heráclito Fortes - Israel Pinheiro FIlho - José
Melo - José Tavares - Prisco Viana - Tito
Costa - Roberto Brant - Rospide ~etto - Alér
cio Dias - Etevaldo Nogueira - Ezio Ferreira
- Ricardo Fiuza - Sadie Hauache - Jarbas
Passarinho - Carlos Virgílio - Airton Cordeiro
-MoemaSão Thiago- Francisco Rossi -Otto
mar Pinto - José Genoíno - Paulo Delgado
- Lídice da Mata - Nilson Gibson - Paulo Ra
mos - José Freire - Aloysio Chaves - Carlos
Chiarelli - Francisco Benjamin - Geovani Bor
ges - Antômocarlos Konder Reis.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vo
taram "sim" 3 Srs. Constituintes e "não" 37.

Mantido o texto do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _
Pois não.

O SR. CONSmUINTE PAULORAMOS- Para
verificar, eu fiz uma emenda alterando o § 5° do
artigo anterior, fixando o mandato do Presidente
da República, não do atual, mas o de todos, em
4 anos.

Gostaria que fosse verificado, por obséquio, na
Mesa.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
número, por favor?

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS- Nú
mero 0085n. Está na Emenda do § 4°, que eu
tenho a Impressão que o primeiro seria o § 4°
do pnmeiro substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Do
primeiro texto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É
do primeiro texto A emenda é a 85, § 4°, que
no novo substitutivo é § 5".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Houve um equívoco. Considerando prejudicada
a emenda de V. Ex", ela será posta em votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Apresentei também uma emenda no mesmo sen
tido e a informação que eu recebi da assessoria
e até acabei concordando, é de que estaria preju
dicada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há
dois casos, aqui, separados, dIferentes. Um, que
carateríza o mandato do atual Presidente da Repú
blica, e o outro, que é em caso genérico. E este
que o Constituinte Paulo Ramos apresentou uma
emenda, ele é a favor de 4 anos para qualquer
Presidente da República, e as outras propostas
eram relacionadas com o Presidente atual.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, eu apresento, também, uma emen
da neste sentido, a emenda de número 103, que
dá nova redação ao § 4" do art. 6".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passo, então, a fazer o encaminhamento da vota
ção das emendas, com relação ao § 5° do art.
6", do substitutivo que foi depois, como eu disse,
revisto.

Então, diz; "É de 4 anos o mandato do Presi
dente e do Vice-Presidente da República". No
substitutivo o prazo é de 5 anos o mandato do
Presidente e do Vice-Presidente da República.

Para encaminhar a votação, o Constituinte Pau
lo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Já foi exaustivamente discutida nesta Comissão
a pertinência ou não do tema relativo ao mandato
do Presidente da República.

Entretanto, embora tenha conquistado a maio
ria de votos, não alcançou o quorum mínimo
exigido pelo Regimento Interno. insisti que a mio
nha emenda fosse votada nesta reunião.

Entendo que o exercicio do cargo de Presidente
da República exige muito esforço do titular e con
sidero razoável o período de 4 anos para tal exer
cício e o faço não simplesmente por admitir que
o mandato do atual Presidente da República seja,
também, de 4 anos, como um esforço para mani
festar coerência.

Entendo que o mandato do Presidente e do
Vice-Presidente da República, assim como todos
os mandatos executivos por um periódo de 4
anos já permite a todo administrador, a todo aque-

le que se baseia em um programa partidário, a
todo aquele que pretende cumprir os compro
missos assumidos em praça pública, permite, co
mo disse, dar nesse período uma demonstração
de competência, uma demonstração de vínculo
ao interesse público. .

Entendo que, independente de qualquer SIste
ma de Governo o período de 4 anos, no meu
modo de ver, é o rnars cabível.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra, para encaminhar a votação, o
Constituinte Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Na verdade Sr. Presidente, não seria nem bem
um encaml~hamento. É que também esposo a
idéia de que todos os executivos devam ter um
mandato de 4 anos. Mas para mim fica evidente
que, se for posta em votação essa emenda, ela
será derrotada. Então, eu prefiro deixar um carrn
nho aberto para uma discussão posterior, quan~o,
então, nós voltaríamos ao assunto. E eu retiro
a minha emenda.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS 
Concordo com a proposição do Constituinte
Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Também concordo e retiro a emenda de apre
ciação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Em face de tantas retiradas, a vitóna é do tempo.

Há um requerimento. Eu gostaria de subme
tê-lo ao plenário do nobre Constítumte Israel Pi
nheiro. Ele pede preferência para a votação do
art. 12, que corresponde ao acordo ontem feito
pelas lideranças. Como se trata de matéria não
constitucional eu pergunto e, por voto simbólico
eu vou decidir.

Os que estão de acordo em dar preferência
à votação do art. 12, antes do art. 8", 99, 10 e
11, queiram permanecer sentados.

Aprovado.
Então, eu passaria à votação do art. 12, resul

tante de acordo com o pedido do Constituinte
Israel Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As
emendas do Constituinte Francisco Rossi podem
ser votadas em conjunto, porque uma é prolonga
mento da outra.

A primeira diz ao art. 12 do substitutivo:

"Somente poderão concorrer às eleições
nacionais, estaduais e municipais, os Partidos
Politicos que contarem o mínimo de meio
por cento de filiados em relação ao total de
eleitores do País, do Estado, do Município
ou do Distrito, respectivamente, proibida a
filiação em mais de um partido."

E a emenda substitutiva seguinte:

"São considerados partidos de âmbito na
cional e, como tal, gozando do privilégio de
acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos
recursos do fundo partidário, os que tiverem
obtido nas últimas eleições para a Câmara
dos Deputados 1% dos votos apurados ou
1% das cadeiras na Câmara dos Deputados"

Peço ao Constituinte Francisco Rossi que enca
minhe a votação.
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o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI 
Essas duas emendas que estão sendo colocadas
à apreciação dos nobres Constituinte, como resul
tado de um acordo havido ontem entre as lideran
ças de PMDB, na pessoa do ilustre Constituinte
Mãrio Covas, Líder; do Vice-Líder Saulo Queiróz,
do PFL; da Liderança do PC do B, na pessoa
do Constituinte Roberto Freire, PCB, Lídice da
Mata, do PDT, enfim, houve um consenso de que
deveríamos adotar aqueles dois artigos aprovados
no âmbito da subcomissão com a ressalva, incluo
síve, feita pelo Líder do PMDB de que isso não
viria em prejuízo da nova discussão, numa outra
instância. Porque entendemos que, da forma co
mo está o § 1°, e o § 2° ficaria prejudicado, tam
bém, na supressão do § lo, torna inviávela existên
cia dos pequenos partidos. Dessa forma, tenho
a impressão que é pacífica a votação dessas duas
proposta de emenda, bem como, também a su
pressão dos parágrafos 1c e 2°, que é uma outra
emenda, a de n° 561. Não teria nada mais a aduzir
a meus argumentos, porque esse assunto foi
exastivamente discutido no dia de ontem.

Era o encaminhamento que tinha a fazer.

A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra a V.Ex'

A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA 
Vamos apenas encaminhar a declaração de voto,
reafirmando acordo feito pelos partidos peque
nos. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não. Vou tentar recapitular, para votarmos
com absoluto conhecimento de causa. Ontem,
por acordo de Lideranças e depois pela votação,
praticamente, unânime do plenário, caiu o § 1c

do art. 12. Não é isso Constituinte Francisco Ros
si? Caiu o § lo Então o § 2', que se relacionava
com o § l' ficou de ser corrigido na hora da
redação final.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI 
Exato.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, entraria como § 1o e, provavelmente, §
2', as duas emendas de V. Ex' e os outros pará
grafos seriam renumerados e o § 2° que passaria
a § 3° ou § 4° e seria corrigido na redação. Certo?

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. REI.ATOR (Prisco Viana) - Sr. Presí
dente, peço a paciência do plenário para renovar
aqui um argumento, já não mais discutido pro
priamente a questão. Vou votar em favor do acor
do, mas devo reiterar a minha preocupação e,
sobretudo, chamar a atenção do plenário para
o fato de que no caput deste artigo estamos fíxan
do os princípios que devem ser obedecidos na
organização partidária. E um deles é a exigência
do caráter nacional dos partidos. E por um dispo
sitivo que se vai votar agora e certamente aprovar
estabelece-se exatamente o seguinte: "Somente
poderão concorrer às eleições nacionais, esta
duais e municipais os partidos políticos que conta-

rem o mínimo de 0,5% de filiados em relação
ao total de eleitores do País, do Estado ou Distrito
Federal.

Isto vai representar, se adotado desta forma,
espero que os Líderes encontrem uma redação
melhor, no momento em que tentamos avançar,
vamos, em matéria de partidos, retroceder a antes
de 1930, voltar o partido estadual e ao partido
municipal.

Gostaria de deixar esta palavra para que as Lide
ranças que estão conduzindo este processo de
entendimento cheguem a um texto que compa
tíbilize com a exíqênciade âmbito nacionale com
este objetivo de evitar que retomemos aos parti
dos estaduais e municipais.

O SR CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Permite V. Ex" um aparte, nobre Relator?

O SR. REI.ATOR (Prisco Viana) - Já concluí.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não há apartes no encaminhamento de votação.
Nobre Constituinte, V.Ex' é um veterano.

O SR. REI.ATOR (Prisco Viana) - Vou votar
a favor, estou apenas fazendo uma observação.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Gostaria também de consignar meu ponto de vis
ta.

Se eu soubesse que o Relator fosse fazer esta
exposição de motivos, também teria feito a minha.
Apenas para deixar consignado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passaremos à votação. Estamos ávidos de votar.
Vamos votar.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes: Antero de Barros - Antônio Britto
- Antonio Peroza - Arnaldo Martins - Asdrubal
Bentes - Daso Coimbra - Euclides Scalco 
Heráclito Fortes - Israel Pinheiro Filho - José
Melo - José Tavares - Luiz Soyer - Nelton
Friedrich - Prisco Viana - Tito Costa - Roberto
Brant - Rospide Netto - Waldir Puqllesl - Alér
cio Dias - Etevaldo Nogueira - Ezio Ferreira
- Horácio Ferraz - Ricardo Fiuza - Ricardo.
Izar- Sadie Hauache - Saulo Queiróz - Jarbas
Passarinho - Airton Cordeiro - Moema São
Thiago - Francisco Rossi - Ottomar de S. Pinto
- José Genoíno - Paulo Delgado - Lídice da
Mata - Nilson Gibson - Paulo Ramos - José
Freire - Ruy Nedel - Paulo Pimentel - Fran
cisco Benjamim - Antônlocarlos Konder Reis.

Responde à chamada e vota "não" o Sr. Consti
tuinte: Artenir Werner.

Abstem-se de votar o Sr. Constituinte: Aloysio
Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai
ser feita a apuração. (Pausa.)

Votaram "sim" 41 Srs. Constituintes, e "não",
1.

Houve uma abstenção.
Aprovadas as duas emendas.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pois não. Permita-me anunciar aqui, ao lado do
resultado, a recomendação à Secretaria. Conse-

qüenternente, as emendas de iniciativa do Consti
tuinte Francisco Rossi, que foram objeto do acor
do interpartidário, tomarão os §§ l' e 2' do artigo
12. O parágrafo atual, o 2°, onde está escrito
"Os eleitos por partidos que não tenham satisfeito
as condições do parágrafo anterior", deve ter a
sua redação modificada, que será: "os eleitos por
partidos que não tenham satisfeito representação
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados
não perderão o mandato, cujo exercício será regu
lado por lei". Será, então, o § 4°, e o § 5° será
o § 3° que foi mantido, também.

Tem a palavra, V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Sr. Pre
sidente, é para fazer uma comunicação, especial
mente, aos meus companheiros de Bancada.
Desse momento em diante, não vou votando sim
plesmemte por acordo de liderança, porque en
tendo que, se eu participar da reunião que gerou
o acordo, tudo bem. Fora disso, posso até votar,
mas, se houver uma coincidência com o meu
ponto de vista. De agora em diante quero deixar
claro esse posicionamento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Te
nho impressão que não haverá conflito na cons
ciência de V. Ex', porque foi o único caso de
acordo.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Espero
que seja esse.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Sr Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Com a palavra, pela ordem, o Constituitne Roberto
Brant.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BRANT 
Na reumão de ontem, em relação ao § 2°,votamos
uma emenda que suprimia a expressão final: "cu
jo exercício será regulado".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex" tem razão. Retifico a redação proposta, portan
to, e agradeço a V.Ex"

Com a palavra ao Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONSTITUINTE RUYNEDEL - Tínha
mos uma emenda substitutiva para esse § do
artigo 12, me parece que agora ficou prejudicado.
Mas, ao mesmo tempo, adotamos, praticamente,
a mesma redação para uma emenda já existente,
a qual pedimos destaque no primeiro substitutivo,
que não apresentava mais parágrafos. E ali temos
aquela emenda aditiva, que nos foi garantido o
dírerto de apresentar emenda, pedir destaque à
emenda efetuada ao que havia naqueles dias 8
e 9, que era o período para apresentação de
emendas, que não precisaria realizar nova emen
da e se podena pedir destaque.

Quero deixar registrado que me julgo com direi
to para posterior votação deste destaque, então,
da Emenda n' 4.00811.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
dina que V. Ex' fizesse a gentileza de vir até a
Mesa. Mas, de qualquer modo, ainda que prossi
gamos a votação, o direito de V. Ex' será asse
gurado.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Sr. Presidente, apresentei uma emenda e pedido
de destaque para a emendá do inciso 1, do artigo
12. A Emenda rr 560.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Mas estamos prosseguindo a votação.

O SR CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Pois não

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
ço a atenção do Constituinte Francisco Rossi que
levantou a questão de suas emendas, aqui temos
em mãos. Pela secretaria, a emenda supressiva
de V. EX tem esse número aí que termina em
56111. V. EX pede a supressão dos §§ l° e 2'
do art. 12 do substItutivo.

O SR. RELATOR (PriSCO Viana)-Já ficou pre
judicada.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
A emenda a que estou me referindo é a de n'
560, inciso I, do art. 12, que dIZ. uÉ assegurado
ao cidadão o direito de pleitear ingresso em par
tido político". Acrescento: "nos termos dos seus
respectivos estatuto e programa".

O SR. RELATOR(Prisco Viana) - V.Ex"poderia
repetir, por gentileza?

O inciso I, do art. 12, diz: "filiação partidária
assegurada a todo cidadão no pleno gozo dos
seus direitos políticos". E para suprimir este dispo
sitivo?

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Não. Eu acrescento: nos termos dos seus respec
tivos estatuto e programa.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - É uma
emenda aditiva.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Pergunto se o Plenário está devidamente instruído
a respeito desta colocação do Constituinte Fran
cisco Rossi, porque passaríamos imediatamente
à votação dele. •

Quando votamos o art. 12, votamos o § 1'.
No caso do Constituinte Francisco Rossi, antes
do parágrafo inicial do art. 12, havia referência
a inciso romano, e nesse inciso romano I,se escre
ve no substitutívo, quer dizer, aqueles princípios
que devem ser observados na livre organização
dos partidos. Inciso I- "filiação partidária assegu
rada a todo cidadão no pleno gozo dos seus direi
tos políticos". O Constituinte acrescente: "nos ter
mos dos seus respectivos estatuto e programa".

Há uma proposta do Constituinte Ricardo Fiuza
que quero submeter a V.Ex"" S. Ex'discutiu comi
go a interpretação do Regimento e essa já foi
uma questão de ordem resolvida anteriormente
pelo Constituinte Asdrubal Bentes, na Presidência,
de que a votação de matéria constitucional era
nominal. Insiste-se na possibilidade de que se po
deria tomar como nominal uma votação que, no
meu entender, é mais simbólica do que nominal,
mas que seria um pouco diferente da simbólica,
na medida em que cada um que votasse em pre
juízo, por exemplo, da aprovação, declinasse o
seu nome.

Então, poderemos fazer o primeiro teste agora,
se V.Ex" concordarem.

Os que estiverem de acordo com a proposta
de emenda do Constituinte Francisco Rossi...

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Mas haveria
que se fazer um encaminhamento, Sr. Presidente,
inclusive para uma exposição breve de motivos,
porque já me pergunto aqui por que esse acrés
cimo.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não posso suprimir de V Ex" esse direito. Pensei
que era tão claro e tão óbvio...

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Não é tão óbvio, porque se fosse tão óbvio o
Relator tena posto. - -- --

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Permite V
EX, rapidamente?

V. EX quer acrescentar ao inciso I uma obriga
.ção do filiado para com o programa e o estatuto.

O inciso IV estabelece como condição para a
existência dos partidos que eles sejarrrde âmbito
nacional, sem prejuízo das funções deliberativas
de cargos estaduais e municipais... e diz: "baseada
na doutrina e no programa". I:: óbvio que quem
vai se filiar ao partido está comprometido com
a doutrina e o programa. Data venia de V. Ex",
a matéria está disciplinada no inciso IV desse art.
12.

O SR. CONSmUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSmUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, apresentei uma emenda, de n"108,
que é de caráter mais abrangente, em relação
ao art. 12. O que haveria de ser ressalvado é
o § 19 e o 2' do acordo. Em razão do caráter
mais geral do que a emenda do Constituinte Fran
cisco ROSSI, penso que caberia a precedência na
votação dessa minha emenda contra o substi
tutivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - I::
que com a votação do acordo, ficamos aqui com
o problema de intercorrências, o que me parece,
agora, cada vez mais sério.

Se V.Ex' volta ao caput do art. 12:

"I:: livre a criação de partidos políticos. Seu
funcionamento depende de prévio registro
junto à Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. Uma vez reconhecida a
validade do seu registro, os partidos políticos
não poderão ser dissolvidos compulsoria
mente."

Então, estaremos introduzindo dados novos na
quilo que foiobjeto do acordo e da votação. Pensei
que com o acordo feito naqueles termos, nós
tivéssemos garantido aqui a prejudicialidade de
medidas correlatas.

Faria um apelo para que pudéssemos pensar
nisso, até porque, não sendo esta a última ínstãn
ela da votação, ainda restando a Comissão de
Sistematização, poderemos, um pouco mais
adiante, fazer a adequação devida.

O SR. CONSmUlNTE PAULO DELGADO 
Gostaria somente de, aceitando os termos coloca
dos pela Presidência, me resguardar de apresen
tar em outra ocasião a emenda, aceitando, por
força do acordo, a proposta do Constituinte Fran
cisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Com todo respeito ao nobre Relator, não entendo
da forma como ele está entendendo, porque, no
momento em que se transforma em principio o
direito de o cidadão pleitear ingresso em partido
político, sem a ressalva de que esse direito tem

que ser nos termos dos respectivos estatuto e
programa do partido, fica aberta a porta para que,
eventualmente, um Nilton Cruz possa pleitear in
gresso num partido de extrema esquerda. Em
tese, isso pode acontecer e os Srs. Constituintes
sabem.

Então, insisto em que a minha proposta-seja
posta em votação porque, no meu entendimento,
óbvia é essa forma de se ressalvar, pelos estudos
e programas, o mgresso do cidadão no partido
político.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - FI
ca mantida a proposta de V. Ex", até porque há
casos notáveis de convenção.

O SR. CONSmUINTE LUIZSOYER - Sr Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V
Ex' tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Para
encaminhar.

Salvo melhor juízo do nosso ConstItuinte Fran
cisco Rossi, dele discordo, porque tendo que está
subentendido que a pessoa que se filiara determi
nado partido é, evidentemente, porque já aceita
os termos dos seus estatutos. No exemplo citado
por ele, seria uma prova de que o Nilton Cruz
teria se adaptado ao partido, e não o partido se
adaptado a ele.

De modo que, do jeito que está aqui, está bas
tante claro; por isso fiz esta intervenção.

A SRA. CONSmUINTE LÍDICE DA MATA 
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhar a votação, tem a palavra a Consti
tuinte Lídiceda Mata.

A SRA. CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA
Sr. Presidente, vou tentar ser bastante breve.

Acredito que, realmente, a forma apresentada
pelo Constituinte Francisco Rossi atende melhor
até a própria discussão ocorrida na Subcomissão
em que o Constituinte foi Relator. Lá,com a parti
cipação dos diversos partidos, também entendía
mos que, ao se colocar na Constituição o direito
de cada cidadão pleitear o ingresso num partido
político, deveríamos também achar uma fórmula
de garantir a esses partidos a possibilidade tam
bém de negar esse ingresso àqueles que conside
rarem que não correspondem à sua prática políti
ca, ao seu comportamento político e às necessi
dades e compromissos partidários. De forma que,
apesar de o Relator considerar que isto está implí
cito na sua formulação, não haveria problema
algum, se está exatamente implícito, que explici
tássemos um pouco mais e garantíssemos a to
dos essa segurança de estarmos votando numa
questão que fique mais clara para o conjunto.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, para encaminhar contrariamente
ao Constituinte Francisco Rossi. (Assentimento
da Presidênda.)

Gostaria de acrescentar o seguinte: além da
obrigação de o filiado a qualquer partido subs
crever o estatuto e o programa do partido, existe
ainda, na lei,definições através das quais qualquer
membro filiado ao partido pode impugnar a filia
ção. O processo de filiação passa por uma série
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de procedimentos que podem justamente razer
a triagem do eleitor que, eventualmente, queira
filiar-se àquela sigla, cuja ideologia entra em roda
de colisão com a ideologia daquela sigla. De mo
do que acho que a proposta do Constituinte Fran
cisco Rossi é redundante, porque além de estar
praticamente informada no inciso IV, a lei define
procedimentos que coíbem a filiação a um partido
de quem não queira sujertar-se ao seu estatuto
e ao seu programa, e os filiados podem coibir
isso perfeitamente,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, empenhava-me mais por preservar uma
boa técnica legislativa Mas, enfim, o Plenário é
livre para decidir.

Quero apenas chamar a atenção para a nossa
dramática realidade política.A flhação, hoje, é feita
com o compromisso expresso no verso da ficha
de acatamento ao programa e à doutrina. Quan
tos agem rigorosamente dentro desse compro
misso? Quantos, recentemente e a todo instante,
agiram e agem em cumprimento a esse dispo
sitivo?

Era só esta observação.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Estou preocupado com essas afirmações, por
que o fato de se assinar nas costas da ficha não
quer dizer que aquele filiando vai cumprir o pro
grama do partido. Estamos cansados de ver den
tro desta Casa, dentro do Congresso...

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - V Ex' não
me entendeu. Estou na direção do seu raciocínio.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
-Entendi.

Não podemos bancar hipócrita, dizer que todo
aquele que assina a ficha vairespeitar o programa
do partido. Para começar, 90% dos filiados a um
partido não leram o seu programa.

O problema é meramente pessoal, fisiológico,
interesseiro em função das direções que ocorrem.

Era incapaz de ficar sem dar esta minha opi
nião.

Desculpe, Sr. Presidente, pela intempestividade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
Presidente não desculpa apenas a V.Ex", desculpa
a si próprio de estar obrigado a um silêncio obse
quioso, senão teria que falar, também. De algum
modo, não me parece que isso seja securatório
da honradez e da lealdade, a partir do momento
que se diz: nos termos dos respectivos estatuto
e programa. Tanto ele pode assinar uma ficha
onde se declara inteiramente acorde com o pro
grama e a doutrina e não cumpre, como agora
também dentro da lei.Isso me valeu apenas como
uma informação para a votação.

Os que votarem pela emenda do Constituinte
Francisco Rossi estão desejosos de que se expli
cite no texto da Constituição, e assegurado ao
cidadão o direito de pleitear ingresso em partido
político, entretanto, "nos termos dos seus respec
tivos estatuto e programa". Este acréscimo "nos

termos dos seus respectivos estatuto e programa"
não consta do substitutivo que o Relator propôs.
Então, quem votar pela proposta do Constituinte
Francisco Rossi vota pelo acréscimo; é uma
emenda aditiva.

Podemos passar à votação.

(Procede-se à voteção.)

Respondem à chamada e votam "sim" os SI"
Constituintes: Antonio Britto - Arnaldo Martins
- Daso Coimbra - Hélio Rosas - José Tavares
- Nelton Fríednch - Roberto Brant - WaldIr
Pugliesi - Artenir Werner - Airton Cordeiro 
Moema São Thiago - Francisco ROSSI - José
Genoíno - Paulo Delgado - Lídice da Mata 
Paulo Ramos - Percival Muniz - Antômocarlos
Konder Reis

Respondem à chamada e votam "não" os Srs,
Constituintes: Antero de Barros - Antonio Peroza
- Asdrubal Bentes - Daso Coimbra - Euclides
Scalco - Israel Pmheiro - LUIZ Soyer - Prisco
Viana - Tito Costa - Rospide Netto - Alércio
Dias - Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira 
Horácio Ferraz - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar
- Sadie Hauache - Saulo Queiroz - Jarbas
Passarinho - Telmo Kirst - Carlos Virgílio 
Ottomar de S. Pinto - Nilson Gibson - Ruy
Nedel - Paulo Pimentel - Francrsco Benjamin
- Geovani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Re
jeitada a emenda:

Votaram "sim" 18 Srs. Constituintes e "não"
29.

Permanece a redação do substitutivo.
Temos, agora, uma emenda do Constituinte

Ruy Nedel, uma emenda aditiva.
S. Ex" manda aditar ao art 12 o seguinte texto:

"Os partidos políticos que não tiverem re
presentação proporcional não poderão con
correr às eleições majoritárias em seus Muni
cípios, se não tiverem Vereadores; em seus
Estados, se não tiverem Deputados Esta
duais; e na União, se não tiverem Deputados
Federais."

Vou repetir a emenda e depois, no encarm
nhamento de votação, o nobre Constituinte
Ruy Nedel naturalmente dará explicações
mais detalhadas

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, pediria a V.Ex" - até para facilitar
o trabalho de V. Ex", que, como estamos com
as emendas com os números, que V.Ex" dissesse
o número que facilitaria muito e pouparia o seu
trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Es
ta emenda está com o número inicial aqui de
40.008. Mas estou lendo devagar e releria, embora
o trabalho da Secretaria tenha sido notável, por
que fomos uma das poucas comissões que tive
mos o conjunto de emendas impresso em tempo
hábil... A emenda de S. Ex' diz:

"Os partidos políticos que não tiverem re
presentação proporcional não poderão con
correr às eleições majoritárias em seus Muni
cípios, se não tiverem Vereadores; em seus
Estados, se não tiverem Deputados Esta
duais; e na Umão, se não tiverem Deputados
Federais."

Peço ao Sr Constituinte Ruy Nedel que enca
minhe a votação com a explicação a respeito.

O SR. CONSTITUINTERUY NEDEL - Sr. Pre
srdente, Srs. Constituintes:

Temos uma idéia pessoal bem clara de que
é importante e necessária que os partidos sejam
de âmbito nacional. Mas, também, temos uma
idéia bem clara de que não é o tamanho do partido
que o torna de abrangência nacional. Vemos por
exemplo, os partidos ideológicos, eles têm a ca
racterística da nacionalidade pelas suas idéias e
não pelo seu tamanho. Então, pessoalmente, a
mim fOI muito difícilentender um percentual mais
ou menos rígido para forçar a extinção,-inclusive,
de muitos pequenos partidos de cunho ideoló
gico. Haviamos solicitado, quando da apresen
tação do anteprojeto do substitutivo, aquela dis
cussão do dia oito do corrente, quando fOI ques
tionada a possibilidade de apresentar emenda re
jeitada naquele substítunvo, não sena necessáno
produzir uma nova emenda e haveria condição
de apresentar o destaque. Agora, nós, para nos
precavermos, havíamos pedido destaque daquela
emenda então rejeitada e feito praticaménte a
mesma emenda, em substituição ao § lOque
apresentava esses percentuais que, há pouco, fo
ram discutidos.

Temos uma convicção muito clara e firme, tam
bém, de que precisamos defender o eleítor quanto
à pletora de candidatos para cargo executivo. Te
mos a impressão de que se fizermos o que deve
mos fazer, permitindo a criação de inúmeros parti
dos pequenos, mas se, em contrapartida, deixar
mos a todos eles lançando seus candidatos a
Presidente da República ou a Governador do Esta
do ou a Prefeito de um Município vamos gerar,
além de uma grande confusão no meio do eleito
rado comum, vamos gerar uma confusão maior
nos meios de comunicação, principalmente na
questão da propaganda gratuita e vamos, tam
bém, aumentar ao extremo o quase desinteresse
do eleitorado em ouvir propaganda eleitoral nos
meios de comunicação, quando essas eleições
ocorrerem, pela gigantesca pletora de um número
grande de candidatos a cargos do Poder Execu
tivo. Esta emenda visa, também, impedir que o
narcisismo individualista se jogue numa candi
datura a Prefeito de uma Capital, a Prefeito de
uma cidade importante, a Govemador do Estado
pela simples razão de aparecer aproveitando-se
de um horáno gratuito que tem outra finalidade

Parece-nos, também, que evita que o candidato
simplesmente, na sua individualidade, garanta
uma eleição seguinte proporcional, colocando-se
como candidato majoritário no pleito. Exempli
ficando: no caso de uma Capital -de Estado, o
Partido Verde ou Verde Amarelo ou Verde Rosa
ou Alaranjado, o candidato se lança a prefeito
e, independente das idéias, mas simplesmente
pelo espaço que passa a ter nos meios de comuni
cação, garante, no pleito seguinte, uma eleição
ou a Vereador de Capital, ou a Deputado Estadual
ou a Deputado Federal e, assim por,diante. Pare
ce-me que ela tem racionalidade e respeita espe
cialmente o eleitor, além de evitar até a baderna
eleitoral. ;

_O SR.):gESIDENTE (Jarbas'Passarinho)- Pa
ra encaminhar, o Constituinte Luiz Soyer, de
Goiás. Posteriormente, o Sr. Constituinte Airton
Cordeíroq
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oSR. CONSTITUINTELUIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, se me permite o Constituinte Ruy Nedel,
não discordando de seu ponto de vista, estou
entendendo que o pluripartidarismo e tudo indica
que, com a extinção da sublegenda, não teremos
a possibilidade de ter tantos candidatos assim.
Por outro lado, quanto mais candidatos, melhor
a possibilidade da escolha Por isso sou contra
a idéia e a proposta de emenda do nobre Consti
tuinte Ruy Nedel, por entender que aquele que
conseguir chegar a ser candidato, parabéns para
ele. Compete aos eleitores escolher. E se isso
ensejar a possibilidade dele se candidatar a outro
cargo, muito bem.

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDEIRO
Sr Presidente, Srs. Constituintes, o espírito que
presidiu a Subcomissão do Sistema Eleitoral foi
no sentido de flexibilizar o mais possível a forma
ção de partidos políticos no Pais. A Comissão
Temática reforça aquele espírito da Subcomissão
Eleitoral. Apesar de respeitar os argumentos do
autor da emenda, eu tenho, para comigo, que
ela é extremamente cerceadora, ela tolhe a liber
dade do partido político de fazer as indicações
para as eleições majoritárias. E o processo de
crescimento do partido político requer, funda
mentalmente, a participação nas eleições. Não
há dúvida de que as eleições majoritárias têm
o poder de fazer crescer o partido. Por essa razão,
eu encaminho contrariamente, entendendo que
é uma emenda cerceadora do direito intemo dos
partidos e por contrariar totalmente aquilo que
estamos consagrando aqui em matéria partidária.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Como se trata de emenda aditiva, não há texto
do substitutivo para ser comparado. Vamos pas
sar à votação. O Sr. Constituinte Robson Marinho,
por favor, faça a chamada. Os que votarem "sim"
apóiam a emenda do Constituinte Ruy Nedel

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes: Rospide Neto -Jarbas P~ssarinho
- Ruy Nedel- Walter Ferreira.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: - Antero de Barros - Antônio Brit
to - Antonio Peroza - Arnaldo Martins - Asdru
bal Bentes - Daso Coimbra - Euclides Scalco
- Heráclito Fortes -Israel Pinheiro -José Tava
res - Luiz Soyer - Nelton Fnedrích - PrISCO
Viana.....;... Tito Costa - Roberto Brant - Waldir
Pugliesl-Alércio Dias - Ézio Ferreira - Horácio
Ferraz - Ricardo Fiúza - Sadie Hauache - Sau
lo Quéiróz - Telmo Kirst - Carlos Virgílio 
Airton Cordeiro - Moema São Thiago - Fran
cisco Rossi - Paulo Delgado - Lídice da Mata
- Nilson Gibson - Paulo Ramos - Percival Mu
niz - José Freire - Aloysio Chaves - Paulo
Pimentel- Francisco Benjamin - Geovani Bor
ges - Antôniocarlos Konder Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) - Vo
taram "sim" 4 Srs. Constituintes e "não" 41.

Rejeitada a emenda.
Passo à emenda aditiva do Constituinte Israel

Pinheiro.

"Acrescente-se ao art. 12 o seguinte subs
titutivo:

Art. 12. Nenhuma norma referente ao
processo eleitoral poderá ser aplicada em

qualquer eleição, sem que a lei'que a instituía
tenha pelo menos 1 ano de vigência~

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Consbtuinte Israel
Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, o objetivo des
sa emenda é repetir o que aprovamos na Subco
missão de Organização Eleitoral e Partidos Políti
cos. Foi um debate muito extenso, mas houve
quase uma unanimidade a favor desse ponto de
vista, porque temos notado nesses últimos anos
que há uma tendência muito grande, e no ano
passado houve esse caso no Congresso Nacional,
de se legislar casuisticamente em função de uma
eleição que se aproxima e, sobretudo, em função
de interesses partidários. Os grandes partidos, se
interessados em alguma legislação específica pa
ra resolver um determinado tema de um proble
ma que está acontecendo em algum Estado,
apresentam uma legislação que, em geral, é vota
da nos últimos 6 ou 9 meses antes de ocorrer
os pleitos de âmbito federal.

A nossa emenda - não é minha, tive a tarefa
de copiá-la da Subcomissão, da qual o Relator
Francisco Rossi a colocou com muita habilidade,
muita sabedoria - e que houve o apoio unânime
de todos os membros da Subcomissão.

O SR. RElJ\TOR (Prisco Viana) - Apenas para
justificar o parecer contrário na ocasião do exame
da matéria. Decorreu da experiência da vida parti
dária. Creio que é uma limitação muito rigorosa
que se faz, porque o processo eleitoral é extrema
mente dinâmico. Sei que a inspiração é proteger
o processo eleitoral de providências legislativas
caracterizadas como casuisticas Mas o fato é que
poderíamos estabelecer essa proibição no texto
da lei ordinária, porque, de repente, nas proximi
dades da eleição, podemos nos deparar com si
tuações que precisam ser consertadas e será mui
to dificilconsertá-Ias com o quorum de 2/3 numa
emenda constitucional. FOIessa a motivação do
voto contrário.

O SR. CONSTITUINTE IS~L PINHEIRO
Sr. Presidente, peço, então, votação simbólica pa
ra a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex" não poderia propor contra o Regimento. Mas
vou interpretar que a colocação de V. Ex" me
permite um teste. E esse teste será feito da seguin
te maneira: peço a atenção dos Srs. Constituintes
para a votação que vai se inovar. Os que votaram
a favor da emenda do nobre Constituinte Israel
Pinheiro queiram permanecer em pé, como verífi
cação preliminar.

Em pé os que votam a favor da emenda. Então,
como é evidente que cada um tem seu próprio
nome, a votação foi nominal.

E tomaremos apenas a palavra de cada um
que votou.

Pela emenda, eu pediria que o escrutinador to
masse nota.

O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ 
Sr. Presidente, sobre o processo de votação.

Acredito que esse processo, já que foi uma
experiência por parte de V.Ex", não seja colocado

já em prática nessa votação e que fique para a
próxima, já que muitos não entenderam como
seria o resultado Então, gostaria que essa votação
fosse dada pela forma de praxe e que ficasse
a experiência para as próximas votações.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tentei instruir a votação de maneira a que ela
se tomasse clara para todos que votaram. Mas
disse que fana, preliminarmente, a tomada dos
nomes. Há uma solicitação constantemente feita
para ganharmos tempo, mas a votação é nominal.

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para
que seja pela lista de presença.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIROZ 
A grande maioria teve exatamente compreensão
dessa forma mais ligeira, e gostaria que V. Ex'
reconsiderasse a decisão, inclusive eu proporia,
Sr. Presidente, que em situações dessa natureza,
visto que foi feito antes quase que uma prévia
votação, que se abrisse a oportunidade àquele
que defende a emenda e, na evidência de que
ela será derrotada, que ele retire a emenda com
o que nós não estaríamos, quem sabe, infringindo
o Regimento.

Eu perguntaria, inclusive, ao nobre Constituinte
Israel Pinheiro se V.Ex" me permite, Sr. Presidente,
se ele retiraria a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Es
ta sim, é uma solução. E tiramos uma lição, toda
vez que nós queremos sair do texto regimental,
nós podemos nos dar mal, porque basta haver
uma voz discordante e nós seríamos obrigados
a cumprir aquilo que já vinha cumprindo normal
mente. Basta uma voz

Passaremos, agora, ao art. 8°

O SR. RElJ\TOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, o art. 8° já foi objeto de deliberação.

O SR. CONSmUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Delgado.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Vamos, agora, voltar aos artigos anteriores. Tenho
três emendas, aliás duas, que eu gostaria, de pú
blico, de retirar, tendo em vista o acordo que foi
feito aqui em relação à concepção e às normas
mínimas para estruturação dos Partidos políticos,
sem prejuízo de apresentá-las numa nova fase
dos trabalhos desta Constituinte, que são as
Emendas de n° 109, que suprimiu os incisos 3°
e 4° do art. 12, e a de n° 111, que suprime o
art. 13. Foram encaminhadas e eu pediria a esta
Presidência que, antes de nós voltarmos aos arti
gos anteriores, que fosse consignada essa decisão
de retirar a emenda, o destaque de votação, mas
sem prejuízo de reapresenté-los numa outra fase.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex" será atendido. Mas consulto o mesmo Consti
tuinte Paulo Delgado e o Constituinte José Genoí
no, porque estou aqui de posse de uma emenda
ao substitutivo do Relator no art. 8°, mas nós vota
mos esse artigo na hora que fizemos destaque
para artigo de substitutivo. Tanto que a expressão
"quatro anos de mandato" foi eliminada, foi uma
decisão tomada por nós.
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Conseqüentemente, foi mantido o texto, logo
essa emenda apresentada com a qual o Consti
tuinte Paulo Delgado disse que estana compro
metido a mantê-Ia, está prejudicada, no meu en
tender.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Para explicar, Sr. Presidente. A emenda, na verda
de, visa suprimir, porque nós, evidentemente, não
poderíamos prever o mecanismo da votação, no
momento em que fizemos as emendas ao substi
tutivo, mas visa suprimir a última frase do art.
8° que afirma "quando se tratar de municípios
de.mais de 100 mil eleitores".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Percebi que era essa a mtenção Mas, como ele
fOI mantido quando discutimos o substitutivo, e
o substitutivo tem preferência, será mantido o tex
to do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR UMA- Sr. Pre
sidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -
Concedo a palavra a V. Ex' .

O SR. CONSTITUINTE OSMIRUMA- Sr. Pre
sidente, acho que esse art. 8° foi votado como
emenda supressiva, quando, na realidade, é uma
emenda modificativa. Acredito que tenhamos co
metido um equívoco de tê-lo considerado como
emenda supressiva, quando na realidade foi mo
dificativa, sujeita a outras modificações portanto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
interpretação da Presidência é a mesma da reu
nião de ontem. Estamos com uma emenda que
é supressiva, manda suprimir texto, parte do texto.

Naturalmente que V.Ex', na hora que suprime
parte do texto, modifica o conjunto. Então, quan
do V.Ex' declara modificativa é porque parte do
texto permaneceu íntegro. E ela foi em seguida
mantida numa votação global

Então esse texto está mantido,

O SR. CONSTITUINTE OSMIR UMA - Mas,
Sr. Presidente, eu inclusive presenciei agora há
pouco, em outra Comissão, várias emendas mo
dificativas de um mesmo artIgo. Então, submete
primeiro a emenda com uma modificação qual
quer solicitada; e, em seguida, a outra emenda,
porque ela não é supressiva no seu total, na sua
totalidade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Exato, a emenda supressiva total não nos daria
margem nenhuma à dúvida. Ela teria Sido uma
emenda que suprimiria o parágrafo inteiro ou o
caput do artigo ou que fosse. Como a emenda,
quando ela suprime trechos, expressões, ela auto
maticamente modificou o conjunto anterior. Mas,
como o conjunto foi mantido, eu interpretei que
a emenda seguinte modificativa estaria prejudi
cada.

O SR. CONSTITUINTE OSMIRUMA- E diante
dos nossos argumentos, V.Ex' não poderia inter
pretar de forma diferente, neste momento?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Continuo não interpretando, lastimando ter que
discordar de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRmO 
Sr. Presidente, permita-me obter um esclareci
mento? (Assentimento da Presidência.)

Ontem, quando votamos o substitutivo, aprova
mos evidentemente a íntegra do substitutivo, res
salvados os destaques. Eu próprio havia pensado
em apresentar uma emenda exatamente no sen
tido da supressão dessa expressão "quando se
tratar de municípios com mais de 100 mil eleito
res".

Naquela primeira rodada que fizemos ontem
de votação, havia, pela forma como foi organizado
o trabalho pela Mesa, havia apenas uma emenda
que tratava de um assunto específico, que era
a questão dos quatro anos. Eu racrocinei, na oca
sião, de que nessa rodada que estamos realizando
hoje é que VIriam as outras, porque contrario
sensu, Sr. Presidente, se poderia perguntar por
que a emenda que trata das supressão do "Quan
do se tratar. ..''.

Art. 8°, apenas para concluir, Sr Presidente,
por que contrario sensu, caberia perguntar 
ao menos é a pergunta que me ocorre - por
que, então, ontem não houve a colocação em
votação da emenda que trata da supressão da
expressãot'quendo se tratar de municípios com
mais de 100 mil habitantes"

É o esclarecimento que solícito a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
passo ao art. 10: Confesso que, diante da argu
mentação feita pelo Constituinte Osmar Lima e
por V Ex', eu fico em dúvida, porque acho real
mente que a partir do primeiro momento dISCU
tiu-se apenas se suprimia aquela parte ou não,
ao passo que uma outra emenda depois é modifi
cativa de uma outra parte da redação.

De maneira que neste caso eu retifico a minha
decisão e fico com a argumentação feita pelo
Constítuinte Osmir Lima e peço a S. Ex' que,
neste caso, encaminhe à votação. Emenda do
Constituinte Paulo Delgado.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Agradeço a V.Ex' ter dado nova Interpretação.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - E a
prerrogativa que V.Ex' me dá eu transfiro ao Cons
tituinte Paulo Delgado

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Eu transfiro para o nobre Consntuínte e falo em
seguida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - De
transferência em transferência, nós já perdemos
40 segundos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar
essa Presidência pela forma como vem condu
zindo os trabalhos desta nossa Comissão e que
serve a Presidentes de outras Comissões, espe
cialmente na Ordem Econômica que, por des
cumprirem o Regimento que regula a forma co
mo se vota, se destaca e se atua, nessa fase dos
trabalhos da Constituinte, tem provocado uma
tensão desnecessária na discussão da questão
econômica no Pais.

O objetivo da nossa emenda, Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, nós não vemos razão para
que um dispositivo desse distInga municípios de
mais ou menos eleitores. Ao nosso ver, o princípio
que tem que ser consagrado no texto constitu
cional é o princípio da eleição em dois turnos,
porque este princípio da eleição dos dois turnos

é o que assegura plenamente que nós não tere
mos no Poder Executivo, em nenhuma instância
do Poder Executivo no Brasil, no plano federal,
no plano regional ou no plano municipal, nós
não teremos nunca possibilidade, desses muni
cípios ou destas instâncias de poderem estar ad
ministradas por aqueles que não obtiverem a
maioria dos votos, a maioria absoluta dos votos
dos eleitores daqueles municípios, além de per
rnítirque o jogo democrático se faça de maneira
plena, porque no segundo turno as composições
políticas, as alianças partidárias, perrnitirão a con
fluência de interesses e concepções discordantes
numa determinada fase do processo, mas que
podem se confluir numa segunda fase.

Além do mais, Sr Presidente e Srs. Constitum
tes, penso que, ao drstinquir o rnurucípio de mais
de 100 mil eleitores e os municípios de menos
de 100 mil eleitores, nós podemos estar aqui,
na verdade, incorporando ao texto constitucional
uma visão de eleição no plano municipal, que
naqueles casos onde existe maior organização
dos movimentos SOCiais, dos rnovimentos parti
dários, e onde exrste uma maior mobilização do
eleitorado em torno de idéias mais avançadas e
mais progressistas, ali se introduzem os dois tur
nos. Mas lá, onde ainda existe uma insuficiente
discussão ou maturidade do processo político,
ali as eleições se farão em único turno. Penso
que esta dupla visão da eleição dos dois turnos
macula o princípio, que, sim, deve ser preservado,
que é o princípio da eleição dos dois turnos e
não o princípio de adaptar os dois turnos a cir
cunstâncias do poder local.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhar a votação, o Constituinte Saulo
Queiróz.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
A favor, Sr. Presidente. A interpretação é de que
o critério de 100 mil eleitores é subjetivo e nós
não podemos trabalhar com nada subjetivo, Por
que 100 e não 90, lIO? E o detalhe, pode-se
ter um município de 8 ou 10 mil habitantes, onde
não haverá nenhuma dificuldade de se fazer o
segundo turno, e municípios com 100 mil eleito
res onde haverá Por isso, a nossa posição é a
favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Prisco VIana) -Só para um
breve esclarecimento. Mais uma vez me conven
ço, e este convencimento já é muito antigo, de
que é muito difícil elaborar uma legislação eleito
ral. Todos nós racíocínamos quase sempre se
gundo nossas realidades regionais mumclpais e
até existencíaís. A ressalva levou em conta o co
nhecimento da realidade do interior do País, muni
cípios pequenos seriam obriqados a repetir uma
eleição majoritária, 30 dias depois. A preocupação
com os encargos de uma segunda eleição é que
levou o Relator a estabelecer um limite. conside
rando tambért:J que, a partir de 100 mil eleitores,
você já tem um tipo de município em que o nível
de politização é mais elevado e se pode aphcar
este princípio que é, sem dúvida, uma evolução
no processo eleitoral brasIleiro. Foi com este obje
tivo que propusemos esta solução.
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oSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ca
be, então uma explicação adicional, daí aquela
interpretação inicial. Porque a redação da emenda
dos Constituintes Paulo Delgado e José Genoino
está feita na seguinte maneira: "O Prefeito será
eleito até 90 dias antes do mandato do seu ante
cessor para mandato de 4 anos, aplicadas as re
gras do § Ia do art 2°, Ora, este mandato de
4 anos foi daí extinto, não extinto o mandato,
mas extinta a expressão. De maneira que o que
vamos votar é uma proposta que elimina do art.
89, a referência "quando se tratar de município
de mais de 100 mil eleitores".

Os que acham que deve permanecer a restri
ção, portanto, "quando se tratar de município de
mais de 100 mil eleitores", votarão "não". Os que
acham que, ao contrário, esta restrição deve ser
eliminada, votam com a emenda e votam "sim"

Está esclarecido?
Então passamos à votação.
(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Srs.
Constituintes: - Antero de Barros - Antônio Brit
to - Antonio Peroza - Arnaldo Martins - Asdru
bal Bentes - Daso Coimbra - Edivaldo Motta
- Euclides Scalco - Hélio Rosas - Heráclito
Fortes - lram Saraiva - Israel Pinheiro - José
Tavares - Nelton Friedrich - Osmir Lima 
Tito Costa - Waldir Pu,gliesi - Alércio Dias 
Etevaldo Nogueira - Ezio Ferreira - Horácio
Ferraz - Ricardo Fiuza - Ricardo Izar - Sadie
Hauache - Saulo Queiróz - Telmo Kirst - Car
los Virgílio- Airton Cordeiro - Moema São Thia·
go - Francisco Rossi -José Genoíno - Paulo
Delgado - Lídice da Mata - Nilson Gibson 
José Freire - Aloysio Chaves - Furtado Leite
- Antôniocarlos Konder Reis.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: - Luiz Soyer - PriSCO Viana 
Robson Marinho -Jarbas Passarinho - Ottomar
Pinto - Cardoso Alves~José Ulísses de Oliveira
- Rachid Saldanha DerZI.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) - Vo
taram "sim" 45, e "não" 8. Está aprovada a emen
da.

Passamos ao art. 9", que tem a seguinte reda
ção:

"Art. 9" Perderão o mandato o Governa
dor e o Prefeito que assumirem outro cargo
ou função, na administração pública direta
ou indireta,"

Este é o caput do artigo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, o caput do artigo já foi 'mantido ontem.
Hoje, há uma emenda aditiva n", 162-4, de inicia
tiva do Constituinte Maurício Nasser, cujo desta
que é pedido pelo Constituinte Paulo Ramos.

Vou ler a emenda, porque nem todos os Srs.
Constituintes dispõem do documento na mão,
e depois poderá haver dúvidas como votar.

Acrescente-se com o paragrafo único, do art.
9<':

"Não participará da administração pública
direta e indireta quem não haja completado
o prazo de no mímino 5 anos de secessão
da atividade técnico-profissional ou em em
presa estrangeira. Não poderá exercer ativi-

dade técnico-profissional." Acho que aí cabe
riam dois parágrafos, data venia - em em
presa brasileira, sob pena de crime de res
ponsabilidade, e quem não tenha deixado
decorrer prazo mínimo de 5 anos, após sua
participação na adrrunístração pública, direta
e indireta."

São os dois prazos de saneamento.
Para encaminhar a votação, tem a palavra o

nobre Consntuínte Paulo Ramos.

o SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o Constituinte Mau
rício Nasser faz a seguinte fundamentação para
procurar dar curso à sua emenda:

"Alia-se à moralidade administrativa à ne
cessidade de defesa nacional. Com preocu
pante freqüência, temos verificado que até
Ministros de Estado saem do Mimstério díre

tamente para postos de comando em empre
sas estrangeiras."

Ele faz as seguintes indagações:

"Pagamento de favorecimento ilícito em
detrimento da economia brasileira? Justo
prêmio pelo tráfico de influência? São situa
ções suspeitas que se criam, por falta de me
didas cautelares. Suprír-se-âo lacunas com
este dispositivo constitucional: o decurso de
5 anos ensejará mudanças na máquma ad
ministrativa, de maneira que se tomarão me
nos visíveisa corrupção e o tráfico de influên
cia. É o que se quer."

E eu acrescento o seguinte, Sr. Presidente e
Srs. Constituintes: Ao longo dos últimos anos,
verificamos que os interesses nacionais vão sendo
rigorosamente comprometidos com a participa
ção daqueles que exerceram, ínclusive, cargos
de Mimstério. Temos hoje um ex-Ministro da Fa
zenda exercendo a função de Vice-Presidente no
Banco que é o maior credor individual do Brasil,
que é o Citybanc. Precisamos, efetivamente, criar
medidas que preservem, inclusive, a moralidade
das pessoas. Não quero, aqui, partir da premissa
de que pelo simples fato de estar exercendo fun
ção num banco, que é o nosso principal credor,
o titular seja colocado numa posição de suspei
ção. Acredito que tal medida preserve não só a
administração pública, preserve não só os interes
ses nacionais, preserve também a reputação da
queles que a exercem. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Encerrada a fase de encaminhamento, passo a
palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presí
dente, não vou entrar no mérito da questão aqui
suscitada, mas apenas chamar a atenção do ple
nário, de que estas questões propostas não dizem
respeito a eleições, a aquisição de mandatos pú
blicos; dizem respeito a exercício de função públi
ca por pessoa que tenha exercido atividade técni
co-profissional em empresas estrangeiras. Since
ramente, não vejo como o ponto de vista técnico
legislativa, da natureza da matéria, incluir esta
emenda num texto que está tratando de sistema
eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
Presidência esclarece que recebeu a emenda por
uma razão simples. Embora caiba inteira razão

ao Relator, a emenda não é imperbnente, desde
que ela possa ser classificada onde couber.

Nós estamos discutindo o art. 9", mas poderá
a emenda subsistir onde couber.

Neste sentido a Presidência acolheu a emenda
e a submete a voto.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Com essa
observação, de onde couber, Sr. Presidente, é
uma sugestão à Assembléia Nacional Constituin
te, e retiro a impugnação à emenda, mantendo,
entretanto o ponto de vista de que no capítulo
das eleições só devem constar matérias relativas
ao processo e ao sistema eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, devidamente esclarecido o Plenário, a
emenda aditiva que corresponde a dois parágra
fos, onde couber, ou artigó independente, já foi
defendida pelo seu proponente, e ninguém falou
contra. Conseqüentemente, quem votar "sim",
vota pela emenda; quem votar "não" vota contra
a emenda.

Vamos proceder à votação. (Pausa.)
O Constituinte Robson Marinho me chama a

atenção para um fato; é que a nossa Comissão
foi fertilizada por chegadas novas, e normalmente
são suplentes que estão chegando para tomar
parte, o que muito nos honra nos trabalhos desta
Comissão. Nós não vamos ter oportunidade de
caracterizar, pela ordem cronológica; e então pro
ponho ao Plenário: primeiro, o titular que não
tiver participado do encaminhamento da votação
não teria o direito de substituir o suplente que
estivesse presente até o encaminhamento da vo
tação. Em segundo lugar, seriam chamados te
dos os titulares; na ausência numérica de titulares,
digamos, três titulares, quatro titulares, seriam
chamados quatro suplentes na ordem do envio
da relação por parte dos Partidos.

Se está de acordo, o Constituinte Robson Mari
nho pode prosseguir.

O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente. Para uma questão de ordem.

Antes de se chamar o suplente, que se refizesse
a chamada do titular. Quer dizer, se algum titular
estivesse antes de começar a chamar o suplente.

O SR. PRESIDEm E (Jarbas Passarinho) - A
chamada do titular está garantida, inclusive a se
gunda chamada no momento em que ele se au
senta temporariamente, mas participou do deba
te. A única coisa que nos parece que seria um
pouco irreal, era nós chamarmos o titular para
votar, e ele não tendo participado de nada do
encaminhamento, ele não saberia, talvez, nem co
mo votar, a menos que perguntasse a um compa
nheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Va
mos proceder à votação.

(Procede-se à voteção.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Sr"
Constitumtes: - Antero de Barros - Antonio Pe
rosa - Carlos Benevides - Euclides Scalco _
LuizSoyer - Nelton Friedrich - Robson Marinho
- Waldir Pugliesi - Jarbas Passarinho - Airton
Cordeiro - César Maia - Moema São Thiago
- José Genoíno - Paulo Delgado - Lídice da
Mata -Nilson Gibson -PauloRamos- Percival
Muniz.
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Respondem à chamada e votam "não" os Sr"
Consntuintes: - Antôruo Britto- Arnaldo Martins
-Asdrubal Bentes - Daso Coimbra - Edivaldo
Motta - Hélio Rosas - Heráclito Fortes -Israel
Pinheiro Filho - José Tavares - Osmir Uma
- Pnsco VIana - Tito Costa - Roberto Brant
- Ronaldo Cézar Coelho - Rospide Netto _
Alércio Dias - Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira
- Horácio Ferraz - José Agripino - Ricardo
Fiuza - Ricardo Izar - Sadie Hauache - Saulo
Queiróz - Artenir Werner - Telmo Kirst - Car
los Virgílio - Francisco Rossi - Ottomar Pinto
- Alfredo Campos - Gerson Camata - Jorge
Viana - José Freire - Rachid Saldanha Derzi
- Ruy Nedel - Aloysio Chaves - Francisco
Benjamin - Geovani Borges

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vo
taram "sim", 18; "não", 38.

Rejeitada a emenda.
Passamos ao art. 10:

Art. 10. "Cada Estado e o Distrito Fede
ral elegerão pelo sistema majoritário, respec
tivamente, três Senadores com mandato de
oito anos".

A emenda mais abrangente é uma emenda su
pressiva dos nobres Srs. Constituintes Paulo Del
gado e José Genoíno, que suprimem o artigo
e o seu parágrafo ÚniCO.

O parágrafo único trata da:

"Representação de cada Estado, e do Dis
trito Federal, que renovar-se-á de quatro em
quatro anos, alternadamente por um e dois
terços."

Valedizer que a proposta de supressão ehrnina
o Senado.

Para encaminhar a votação, tem a palavra o
Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, Sr'" e Srs, Constituintes, o objetivo
dessa emenda é trazer à apreciação desta Comis
são Temática a concepção que o meu Partido,
PT, tem o que deve ser hoje o sistema de compo
sição dos poderes da União no que tange ao Poder
Leqislatívo. Segundo nós pensamos, o Senado
Federal, e essa é a proposta da emenda, repre
senta a instituição, no Brasil, do sistema bicam e
ral, e que tem, a nosso ver, uma tradição que
é claramente inspirada nos sistemas monárquicos
de Governo na Europa e na própria tradição impe
rialque tivemos na sociedade brasileira, no século
passado.

A competência que, hoje, o Senado tem é uma
competência de Câmara revisora daquilo que vem
da Câmara dos Deputados, e na tradição do siste
ma btcameral o Senado é sempre referido àquela
concepção do poder bicameral onde existe a ídéta
da Câmara dos Lordes.

Essa visão do poder revisor, a nosso ver, dístor
ce o processo de decisão que brota das decisões
da Câmara dos Deputados, e no caso da legisla
ção brasileira o Senado é composto por represen
tantes dos Estados mas que, no entanto, legislam
de forma mais ampla do que o poder originário
do seu voto. De tal forma, que não se legisla
no Senado da República exclusivamente sobre
matéria de competência dos Estados ou do Dis
trito Federal, mas se legIslatambém sobre matéria
de caráter geral, e aí Sr. Presidente, Sr" e Srs.

Constituintes, nós perguntamos: quando se deci
de na Câmara dos Deputados, por exemplo, sobre
o instituto da jornada de quarenta horas, que atin
ge a todos os trabalhadores, quarsquer que sejam
os Estados onde eles estejam habitando, não cabe
ao Senado, pela própria competência que ele de
veria ter, se nós tivéssemos um sistema bicameral
claramente definido com a Câmara com um tipo
de poder e o Senado com outro tipo de poder.
E mais, Sr. Presidente, para lembrar a própria
arquitetura desta Casa, não se construiu um pré
dio que procurasse esconder a vocação do tipo
de poder que aqui se pratica, ressalvada a atuação
de vários Senadores que por aqui se encontram
e por aqui já passaram. Mas se a Câmara dos
Deputados é o lugar do poder efervecente, o Se
nado tem sido o lugar do poder que se esfria;
é como se tivéssemos na arquitetura do nosso
Niemeyer, a Câmara como a xicara quente, e o
Senado como aquilo que se derruba e impede
que a lei tenha, na sua concepção, a idéia de
pulsação do movimento popular e dos interesses
dos trabalhadores que deve ter. Essa é a razão
pela qual nós pedimos que se aceite a emenda,
suprimindo o art 10., no parágrafo único, implan
tando no País o sistema unicameral.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Al
guém deseja falar contra a emenda?

Deputada Lídice da Mata deseja falar a favor
da emenda?

A palavra é de V. Ex'

A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA 
Sr. Presidente, a emenda do nobre Constituinte
Paulo Delgado se casa com a idéia de que tam
bém termos defendido de Instituir no Brasil um
sistema unicameral. Achamos não só, concor
damos com todas as questões levantadas pelo
companheiro, há poucos minutos, como inclusive
na medida em que se discute a transformação
do sistema de Governo no País, e se abre a pers
pectiva da adoção do sistema parlamentarista, vai
ficando cada vez mais difícilajustificativa do Sena
do, vai ficando cada vez mais difícil o entendi
mento da existência de duas Câmaras que fazem
quase que a mesma coisa.

O próprio Relator da Subcomissão de Poder
Executivo, quando na sua explicitação das tarefas
do Senado, adotado o sistema parlamentarista,
teve muitas dificuldades para, afinal, conseguir
dar a esta Casa um sentido que pudesse ser de
relevância que não fosse apenas o da Câmara
revisora.

Nesse sentido, Sr. Presidente, entendemos que
não se trata da discussão pessoal sobre o desta
que, o papel que os Senadores tiveram ou mesmo
têm na vida nacional. Não se trata de negarmos
a história de um Senador, como o SenadorTeotô
nio VIlela, mas se trata, sim, de adequar o funcio
namento e a existência do Legislativo brasileiro
às necessidades legislativas que devem imperar
no nosso País. Portanto, para finalizar, sabemos
pelo enfrentamento desse debate, já na Subco
missão, das dificuldades que traz a emenda para
a sua aprovação, mas esperamos que os compa
nheiros da Comissão busquem entendê-la, não
como uma posição radícahzada apenas dos seto
res mais da esquerda neste Congresso Consti
tuinte, mas busquem entender na necessidade
profunda de enfrentarmos a discussão constítu-

donal sem preconceitos, e sem idéias preconce
bidas, dispostos a abrir-se diante dos argumentos,
a abrir-se diante das necessidades de, realmente,
conseguirmos formular uma Carta Constitucional
que inove a vida políticanacional, e nesse sentido
que contribua para o seu avanço. Achamos, por
tanto, que devemos aprovar esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Constituinte Ottomar PInto

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

Ouvimos os argumentos contrános à continui
dade do Senado Federal, na paisagem institu
cional brasileira. O Senado existe, no Brasil, desde
que a República foi proclamada, em 1889.

Há 200 anos, quando os pais da nação ameri
cana estavam escrevendo a lei fundamental da
quele país, os defensores da presença do Senado
Federal na vida Institucional americana foram
questionados a respeito. Esse mesmo tipo de per
gunta foi levantado: por que não o unícarnera
Iismo? E diz a história que essa pergunta teria
sido feita a George Washington, em sua casa,
quando tomava café. O exemplo da xícara ernbor
cada e da xícara não emborcada me fez lembrar
desta história. A isso o presidente americano disse
que estavam tomando café, que a Câmara dos
Deputados era a xícara com café quente e que
nós colocamos o café no pires para esfriar. Assim,
a presença do Senado é imperiosa.

Por outro lado, do ponto de vista pragmático,
a representação dos Estados, no Senado, é igual;
na Câmara, a representação é desproporcional.
Ainda mais. Os Estados mais numerosos, com
um contingente eleitoral maior, querem expandir
o número de deputados de suas bancadas e, por
outro lado, querem diminuir o número de repre
sentantes dos Estados do Norte e do Nordeste.
Isso cria um desequilíbrio político terrível; o que
se procura nesta Constituição evitar que ocorra.
Daí por que o Senado nivela os Estados. Quais
quer injustiças, ou predomínios, ou rolo compres
sor de bancadas de blocos de Estados populosos
do Sul do Brasil, em detrimento dos interesses
legítimos também do Norte-Nordeste, já que so
mos uma união, no Senado essas distorções po
derão ser corrigidas, visto que o Senado é uma
instância revisora Por isso, defendemos a pre
sença do Senado.

Não sei por que, agora, querem mudar tudo,
no Brasil. Está certo que se façam inovações,
que se dêem passos adiante, que se corrijam as
distorções, as injustiças sociais. Tudo isso é im
portante. Mas fazer disso um modismo, mudar
tudo, realmente é algo que fere a nossa maneira
de ver, de encarar e de sentir o problema das
instituições nacronaís

O SR. 'CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Pela
ordem, Sr. Presidente, 'apenas para pedir uma in
formação. Há alguma emenda com relação à du
ração do mandato, alterando esse artigo com rela
ção à duração do mandato?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há
duas emendas coincidentes alterando para 4 anos
apenas o mandato-do Senado.

O SR. CONSmUINTE LUIZ SOYER - Obri
gado. Realmente sou a favor da continuidade do
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Senado, porém com a diminuição do mandato,
resguardado os atuais

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o relator.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Paulo Delgado.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr Presidente, não por querer frear nenhum impe
to mudancista do meu partido, mas entendemos
as dificuldades de essa emenda ter acolhimento
nesta Comissão. Para que passemos a discussões
mais substantivas no artigo sequmte, abrimos
mão do destaque de votação do sistema unica
meral.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
EX' me tira o primeiro conflito de consciência,
na hora de votar. Passamos, então, às propostas
dos Constituintes Nelton Fríednch e VilsonSouza,
porque são praticamente iguais.

Leio:

"O mandato dos Senadores, Deputados
Federais, Deputados Estaduais e Vereadores
é de 4 anos"

A proposta do Deputado Vilson Souza diz o
mesmo com o acréscimo de:

"... salvo dissolução da Câmara respecti
va", porque pressupõe - creio eu uma boa
hipótese - um regime parlamentarista e não
a outra hipótese ruim.

Concedo a palavra ao relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
.dente, a respeito desta emenda, emitimos um lon
go parecer que, de certa forma, reproduz con
ceitos ouvidos na subcomissão e escutados ainda
há pouco, neste plenário. Não temos mais a acres
centar, senão dizer que não encontramos nenhu
ma razão para modificar a duração do mandato
dos Senadores, que é de 8 anos.

Ao longo da história do Senado tivemos algu
mas variações de duração dos mandatos dos Se
nadores, mas, o que agora está estabelecido,
mandato de 8 anos - acredito - corresponde
melhor à realidade do País. Por isso, sou pela
manutenção no sistema e contra a emenda desta
cada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Em votação.

O SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, quero falar sobre o processo
de votação.

Gostaria de ter às mãos o Regimento da Câma
ra dos Deputados e do Senado Federal mas, co
mo não tive tempo de assim fazer, avoco a longa
experiência legislativa de V. EX' e faço a seguinte
questão sobre o processo de votação: tanto o
Regimento da Câmara como o Regimento do Se
nado - e o próprio Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte prevê, nos casos omissos,
que se recorra a esses Regimentos - proíbem
que pessoas com interesse na causa da matéria
participem da votação. Considero que os Sena
dores têm interesse nesta matéria.

Assim, gostaria de levantar a questão de ordem,
no sentido de que os Senadores não partici
passem desta votação, já que têm interesse, dire
tamente, na matéria a ser votada

O SR. CONSTITUINTE (Ricardo Fiuza) - Sr.
Presidente, para contraditar a questão de ordem.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Fa
ço o apelo renovado aos Srs. Constituintes que
se levantem, por obséquio - e não é um esforço
demasiado - para que não apenas eu possa ver,
mas para que as pessoas que estão no plenário
possam ver, quando se pede uma questão de
ordem. Acho que não é excessivo.

O SR. CONSTITUINTE - (Ricardo FIUza) 
Sr. Presidente, acho que poderia aditar à proposta
do nobre companheiro a sugestão de que todos
nós nos retiremos e nos declaremos impedidos
de votar, porque votamos todas as matérias de
interesse dos nossos partidos, voto distrital, não
voto distntal, filiação partídána. Acho quê os De
putados estão impedidos e proponho que acate
mos, retirando-nos todos, deixando de votar a
Constituição, porque nela estão interesses de to
dos nós reunidos.

O SR. CONSmUINTE (Rui Nedel) - Sr. Presi
dente, pela ordem.

SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE(Rui Nedel) - Sr. Presi
dente, parece elementar o que vamos argüir. Con
versando com alguns colegas, aqui concluímos
que, na verdade, existe a dúvida.

Esta emenda, pelo que me parece, propõe a
redução do mandato do Senador de 8 para 4
anos. O que se pergunta é sobre a questão do
mandato dos atuaís Senadores. Uns alegam que
o mandato atual já está assegurado pela atual
Constituição; outros, a questão da soberania da
Assembléia Nacional Constituinte. Então, gostaria
de ter uma informação da Mesa a este respeito.
E creio que muitos não perguntam mas que qua
se todos querem saber.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As
emendas de que dispomos, Sr. Constituinte, não
tratam da matéria que V.Ex" aditou à sua primeira
intervenção. Quanto à primeira, sim, a ressalva
não existe. Aqui, estamos votando, exclusivamen
te, a redução do mandato de Senadores para 4
anos, porque o dos Deputados Federais, Depu
tados Estaduais e Vereadores é de 4 anos tam
bém. De maneira que é uma redução do mandato
dos Senadores de 8 para 4 anos.

Naturalmente, o Constituinte Vilson Souza, pre
vendo a possibilidade de um regime parlamen
tarista, colocou: "salvo dissolução da Câmara res
pectiva", inclusive admitindo a possibilidade de
dissolução do próprio Senado. Esta é a ressalva
que existe aqui.

Dou, agora, resposta à questão de ordem for
mulada pelo Constituinte Percival Muniz. Inclusive
o pessoal do som solicita também que na ocasião
em que fizerem a intervenção se ponham de pé,
pois poderão localizar quem está falando, já que
muitos Constituintes não declinam o nome. As
sim, o pessoal do som, que já nos conhece, pode
se localizar, a fim de que possa constar da taqui
grafia.

Nobre colega, a expenêncía que tenho real
mente na Casa já me fez viver alguns momentos
de votações nesse sentido. O primeiro deles foi
quando se votava a inclusão, através de uma
emenda constitucional, de Senadores, por vota
ção indireta. Naquela altura, presidia a Casa o
nobre Senador Petrônio Portella, que deu resposta
a uma questão de ordem, caractenzando que era
puramente uma questão de foro íntimo de cada
Congressista o fato de votar ou não a matéria.

O Regimento do Senado, no seu art. 341, diz:

"Nenhum Senador presente poderá excu
sar-se de votar, salvo quando se tratar de
assunto em que tenha interesse pessoal, de
vendo declarar o impedimento antes da vota
ção, e sendo a sua presença computada para
efeito de quorum".

Volta-se, então, àquilo que foi parte de uma
decisão tomada pelo Senador Petrônio Portella;
é uma questão de foro íntimo declarar se tem
ou não interesse pessoal na questão.

Atender a uma solicitação de V.Ex',numa ques
tão de ordem, impedindo desde logo os sena
dores de votar, parece-me uma violência que não
deveria praticar, mas deixar a questão remetida
à consciência de cada um. No meu caso, como
participarei da votação e tenho direito a voto, de
claro-me desde logo impedido. Obrigado.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJA·
MIM - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra, pela ordem, o Constiuinte Fran
cisco Benjamim.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO BENJA·
MIM - Sr. Presidente, queria somente dizer que
ficou bem claro que nos reunimos, aqui, como
Constituintes e não como Deputados ou Senado
res. Como Constituintes estamos examinando to
dos os aspectos que interessam à organização
institucional do Brasil. Por ISSO, não há por que
deixar que Deputados ou Senadores manifestem
a sua posição, não como Senador e não como
Deputado, mas sim como Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhamento de votação, concedo a pala
vra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, eu já havia declarado a respeito desse as
sunto e, para demonstrar a importância que lhe
atribui, porque envolvia a emenda do nobre Cons
tituinte Paulo Delgado, uma idéia que vez por ou
tra ressurge no País, dei um longo parecer, um
estudo que me ocupou muito tempo. São várias
páginas e S Ex", atento que é, deve tê-Ias lido.
Não tenho mais nenhuma consideração a aduzir,
até porque pressinto que o Plenário tende a acom
panhar a opinião do Relator e. rejeitar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passamos à votação.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamanda e votam "não" os Srs.
Constituintes: Antônio Britto - Antonio Peroza
- Arnaldo Martins - Asdrubal Bentes - Edi
valdo Motta - Euclides Scalco - Hélio Rosas
- Heráclito Fortes -Israel Pinheiro -José Melo
- José Tavares - Osmir Uma - Prisco Viana
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- Tito Costa - Roberto Brant - Robson Marinho
- Ronaldo Cezar Coelho - Rospide Netto -
Alércio Dias - Etevaldo Nogueira - Ézio Ferreira
- Horácro Ferraz - Ricardo Fiuza - Ricardo
Izar- Sadie Hauache - Artenir Werner - Carlos
Virgílio - Airton Cordeiro - César Maia - Otto
mar Pinto - Geraldo Alckmin - Nilson Gibson
- Paulo Ramos - PercivalMuniz-Jorge Vianna
-José Freire -José Ulisses de Oliveira - Ruy
Nedel-Walter Pereira - AloysioChaves - Pau
lo Pimentel - Francisco Benjamin - Geovam
Borges - Antôniocarlos Konder Reis.

Abstêm-se de votar os Srs. Constituintes: José
Agripino -Jarbas Passarinho - Alfredo Campos
- Gerson Camata - Rachid Saldanha Derzi.

oSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Re
jeitadas as emendas com 45 votos "NÃo," 6 votos
"SIM;" e 5 abstenções.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO BRmO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte
Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO BRmO 
Sr. Presidente, nós estamos completando, neste
momento, 15 horas de votação, somando o tem
po de ontem e o de hoje, e temos ainda, pela
informação que eu recolhi junta à Secretaria da
Mesa, um número expressivo de destaque. Por
isso eu tomaria a liberdade, Sr. Presidente, de
voltar a um assunto que já discutimos aqui, de
sugerir a V. Ex", não havendo constestação do
Plenário, que se aplicasse o cntério de, a cada
votação de destaque fazer, em uma primeira eta
pa, uma avaliação, uma primária, um teste, que
evidentemente não afaste o direito de cada Consti
tuinte manter o pedido de destaque, e mantido
o pedido de destaque, seguramente não nos afas
ta do cumprimento do dever regimental, declarar,
nominalmente, o voto que pretendemos dar a
cada matéria

Acredito que essa fórmula, Sr. Presidente, não
fere o Regimento e ajuda no sentido de que nós
possamos, com cuidado, com competência, re
solver o nosso desafio, que é o desafio de votar,
um por um, todos os destaques que foram manti
dos:

Neste sentido, apelo a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEAIRTON CORDEIRO
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE {Jarbas Passarmho}
Tem a palavra, pela ordem a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDEIRO
Sr. Presidente, tão-somente para dizer o seguinte:
eu sou autor de dezenas de destaques e emendas
apresentadas por Srs. Constituintes do meu Parti
do, que não têm assento aqui à Comissão.

E entendo perfeitamente a colocação feita,
aliás, conhecida como uma sugestão anterior, do
Constituinte César Maia, e à revelia desses compa
nheiros. Mas, desde que haja a consulta prévia
ao Plenário, eu me quedo diante dos argumentos
e concordo para a agilização dos nossos traba
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) - Ca
be-me decidir a questão de ordem. Como há mo
mento falamos, essa questão de ordem já foideci-

dida pelo Constituinte Asdrubal Bentes, quando
presidia a sessão em meu lugar, se não me enga
no, uma sugestão partida do Constituinte César
Maia.

O Regtmento é muito claro, embora o Consn
tuinte Ricardo Fiuza tenha tentado me convencer
na interpretação do Regimento, é claro na votação
nominal.

Creio que, se nós não estivéssemos de acordo
com essa proposta feita pelo Constituinte Antônio
Bnto, e que realmente é interessante, porque te
mos até a meia-noite na data de hoje, não importa
a meia-noite, uma vez iniciado o processo de vota
ção é insusceptível de ser interrompida, exceto
por falta de quórum; nós ainda teremos que votar,
em uma segunda reunião, pelo menos, a redação
final, que implicará, desde logo, tomar também
a manhã domingo, para esta atividade. Caso con
trário, nós continuaremos e, se houver algum tipo
de manobra de retirada, como a de ontem, iremos
até segunda-feira, votando

Acho que talvez, se possa conciliar a solução
dada pelo emmente colega Asdrubal Bentes, a
quem eu pediria compreensão no caso de eu
dar uma solução diferente da de S. Ex" Desde
que tivéssemos o seguinte cuidado, e aí proponho
ao Constituinte Antônio Britto, se nós tomásse
mos o que ele chamou por uma votação preli
minar apenas, se ela fosse tão flagrantemente fa
vorável a um "sim" ou "não," então o Relator,
os escrutInadores tomariam nota apenas dos vo
tos minoritários para caracterizar a posição, e se,
entretanto, qualquer dos Srs Constituintes, qual
quer deles, achar de pedir verificação nommal,
imediatamente eu concederei e pàssarei à vota
ção nominal.

Pergunto se isso soluciona a questão de ordem
que V.Ex' levantou?

O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO BRITIO 
Perfeito, Sr. Presidente, eu apenas acresceria que
essa votação preliminar também, seguramente,
em alguns casos, contribuiria para que o autor
do pedido de destaque o mantivesse ou não.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Só
que, depois de contado, nós temos sido aqui,
de algum modo, lenientes, nesse sentido, mas
depois de iniciada a votação, a retirada da pro
posta não teria mais cabimento. Nós aceitamos
ainda há pouco, mas isso, fere de algum modo,
a norma regimental.

Passemos agora ao artigo 11.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Que tem
a seguinte Redação Sr. Presidente:

"Art. 11. Os Deputados Federais e Esta
duais serão eleitos pelo sistema distrital mis
to, voto majoritário e proporcional na forma
em que a lei estabelecer.

Parágrafo único. Os vereadores dos Mu
nicípios de mais de um milhão de eleitores
serão eleitos segundo o sistema estabelecido
no caput deste artigo, e os demais pelo siste
ma proporcional, em ambas as hipóteses pa
ra mandato de quatro anos."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há
várias emendas colocadas aqui sobre a mesa,
mas elas estão divididas em duas naturezas; uma
que sustenta o voto proporcinal e outra, que sus
tenta o voto distrital.

Então, nós começaremos pela proposta Paulo
Delgado e José Genuíno, substitutiva às supres
sivas do artigo 11.

Dá nova Redação ao caput do artigo 11, supri
mindo o seu parágrafo único.

"Art. 11. Os Deputados Federais, Esta
duais e Vereadores serão eleitos pelo sistema
proporcional na forma em que a lei estabe
lecer."

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Está sendo
mantido o sistema de eleição proporcional,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
caput do artigo não teria sido alterado, mas está
alterado; dá nova redação ao caput do artigo
11, suprimindo o seu parágrafo. Suprime o pará
grafo e apenas matém o caput.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Está correta a formulação

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Deputados Federais, Estaduais e Vereadores, só
que aqui, no caput, não entram os Vereadores.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Mas ele já está suprimido no parágrafo, está con
templando o parágrafo no próprio caput do ar
tigo.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUElRÓZ 
Pela ordem, Sr. Presidente, para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
la ordem, tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Eu pediria a V. Ex" o número desta emenda e,
se possível, toda vez que fosse votar nova emenda,
declinar o número, para que possa encontrar aqui.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passanriho) - O
rr' é 107/1.

Esforçar-me-ei por me lembrar do que V. Ex"
recomenda.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIROZ 
Agradeço a V. Ex' a atenção.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
la ordem, tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Por se tratar, inquestionavelmente de matéria ex
tremamente relevante, talvez fosse o caso de se
declinar os pedidos de destaque e quem os teria
apresentado, como emendas no sentido de modi
ficação de uma eleição distrital para uma eleição
proporcional como nó modelo atual.

Eu aproveito a oportunidade, muito embora eu
tenha retirado anteriormente o meu pedido de
destaque, para lembrar que, coniuntamente com
o Constituinte .Jayrne Santana, apresentei propos
ta no sentido de se manter o modelo de eleição
proporcional para os cargos legislativos

Portanto, gostaria de ter o privilégio, também,
de encaminhar favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vou ler os autores de emendas.
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Para ficarem favoráveis à votação proporcional,
eleição pelo sistema porporcmal, primeira emen
da eu já disse, a segunda, Constitumte Ottomar
Pinto, emenda número 41610, e o Constituinte
Roberto Freire; 249/3, do Constituinte Brandão
Monteiro; 207/8, do Constituinte Carlos Cardinal;
14711, do Constituinte Vilson Souza; 319/8, da
Constituinte Lídice da Mata; 14711, também do
Constituinte Vilson Souza.

Não entendo como ele pode ter nos dois, exceto
se o paragrafo único tiver modificação de redação.

Constituinte Brandão Monteiro também, apre
sentando a emenda de número 249/3, uma se
gunda do Constituinte Roberto Freire de número
41610, e ainda uma do Constituinte Brandão Mon
teiro 249/3.

Todas essas sustentam, em tese, a votação pro
porcionai, e não a votação pelo sistema distrital.

Pelo distrital, eu preferiria ler em seguida, por
que, no caso de cair, eu, então, lerei as seguintes.

E a situação, no momento, será entre uma vota
ção, mantido o texto substitutivo, que é:

"Votação distrital, Deputados Federais, Es
taduais serão eleitos pelo sistema distrital
misto, voto majontário e proporcional na for
ma em que a lei estabelecer, e os Vereadores
dos Municípios de mais de um milhão de
votos também pelo mesmo sistema estabe
lecido no caput do artigo, e os demais pelo
sistema proporcional."

Este é o substitutivo. Agora há variantes diver
sas que sugerem, no caso de uma derrubada
do substitutivo, verificamos qual dentre elas é a
mais abrangente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pa
ra encaminhar a votação, o Constituinte José Ge
noino tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, SI"" e Srs. Constituintes:

Em primeiro lugar eu acho que esse é um dos
assuntos da maior importância que esta Comis
são terá que deliberar logo mais: a questão do
voto proporcional, a questão do voto distrital.

Em primeiro lugar, vamos entrar em uma ques
tão conceitual. A eleição majoritária tem um pro
cesso próprio, específico, de medir a vontade da
população; a eleição majoritária estabelece um
referencial de uma vontade absoluta da popu
lação que, na maioria das vezes, não é ideológica,
não é programática, no sentido profundo, não
é de uma opção entre o espectro pluralista que
existe da sociedade.

A eleição majoritária para os cargos executivos,
e é por isso que ela se adere e por isso que
ela se ajusta, representa a vontade da população,
da maioria da população, no sentido de uma esco
lha.

A eleição proporcional tem uma diferença de
essência: não mede a vontade da população por
este referencial, a eleição proporcional é um espe
lho que reflete o pluralismo político e ideológico
da sociedade.

Confundir uma eleição com a outra cria um
procedimento que vai contrariar a origem da re
presentação parlamentar, que é refletir a multipli
cidade de correntes de pensamentos que existem
na sociedade.

A outra questão, Sr. Presidente, a própria natu
reza da representação. O cargo executivo, veja
bem, o cargo executivo é um cargo voltado para
toda a população. A responsabilidade de um Pre
feito, de um Governador, de um Presidente da
República, diz respeito ao conjunto da população,
do ponto de vista de uma administração em uma
determinada situação em um determinado local.
Já o voto proporcional se ajusta muito mais à
multiplicidade de escolhas que a população terá
que fazer

Por isso que o Parlamento, seja no plano mum
cipal, no plano estadual e no plano nacional, refle
te muito melhor, ele será um espelho muito mais
fiel à vontade da população se o sistema propor
cional é definido claramente.

A outra questão, Sr. Presidente, e eu acho que
esse argumento é muito importante ser levado
em conta, e quem deu esse argumeno foi em
um dos discursos do ex-presidente Tancredo Ne
ves. Falando contra o voto distrital, ele dizia que
o voto distrital correria o risco de transformar o
Parlamento nacional em uma representação ape
nas distrital. Porque o Parlamento nacional está
vinculado à globalidade dos interesses nacionais,
ao conjunto das teses, ao conjunto das propostas
políticas ideológicas para o País, representado pe
los vários partidos, na pessoa dos vários Parla
mentares eleitos, tanto no plano municipal, esta
dual como no plano nacional.

Se nós estabelecemos uma eleição majoritána,
você nega esse caráter.

E ai, Sr. Presidente, um outro argumento que
esta Comissão deverá levar em conta, nós tería
mos - através desse sistema distrital misto, nas
condições do Brasil, na nossa realidade especí
fica, que devemos levar em conta - a consa
gração, a legitimação do voto do curral, do voto
local, do voto de cabresto, do cllentelísmo, do
voto do poder local As oligarquias locais teriam,
com certeza, uma força incrível de decidir o pro
cesso eleitoral. O poder da máquina municipal,
o poder da máquina estadual é uma força muito
grande para decidir, pelo menos a metade das
vagas destinadas ao distrital misto, que é o caso
da proposta do nobre Sr. Relator.

E veja bem, Sr. Presidente, que nessas condi
ções, as posições ideológicas, e eu chamo a aten
ção de alguns companheiros com quem tenho
discutido essa questão, os partidos ideológicos
seriam tranqüilamente - para concluir, Sr Presi
dente - prejudicados em uma eleição desse tipo.
Porque o partido que tem tese ideológica, que
coloca propostas para a SOCiedade, seria prejudi
cado em cada distrito, em cada local, porque você
teria aí, nesses lugares, não o voto de opção polí
tica ideológica, mas teria o voto vmculado a deter
minados interesses locais.

É por isso, Sr. Presidente, que chamo a atenção
dos membros desta Comissão, para aprovarmos
esta emenda, a Emenda rr 107, que estabelece,
"os Deputados Federais, Estaduais e os Verea
dores serão eleitos pelo sistema proporcional, na
forma em que a lei estabelecer."

Entendo que essa é a melhor maneira de repre
sentação do Parlamento no plano Municipal,Esta
dual e Nacional. MUito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra para encaminhar, o Constituinte
Israel Pinheiro Filho, que a solicitou, e, em seguida
os Constituintes César Maia e Tico Costa

O SR. CONSTITUINTEISRAEL PENHEIRO FI
LHO - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes:

Alguns membros desta Comissão indagaram,
durante os nossos trabalhos, a razão do meu gran
de interesse pela aprovação do voto distrital misto,
o voto proporcional com apuração distrital é uma
correção que se deve fazer. E eu respondo sem
pre: tive a honra, ou prazer, talvez, de iniciar a
vida pública convivendo com uma grande gera
ção de políticos. Eu chamaria o "grupo do PSD
mineiro", que era encabeçado por Juscelino Ku
bitschek, Benedito Valadares, Tancredo Neves,
José Maria Alkimin, Gustavo Campanema, Israel
Pinheiro - meu pai - enfim, homens que cons
truíram e ajudaram a construir muito do que esta
Nação tem de bom nos dias de hoje. E, como
filho de um deles, percebia e acompanhava a
sistemática da votação e sentia a precisão da orga
nização de nosso saudoso Partidos Social Demo
crático. Havia uma distribuição, uma distribuição
não de direito, mas de fato, pelo nosso grande
chefe, em primeiro lugar MeloViana,depois Bene
dito Valdares, que distribuía as regiões eleitorais
de Minas Gerais e cada uma delas entregava a
um desses Deputados, dentre os que acabei de
citar E o Partido funcionava como um todo, havia
uma união, espírito de corpo entre os compa
nheiros e correligionários de partido; o velho PSD
rruneíro criou escola nesta Casa: quando o PSD
mineiro se unia e tomava uma posição, esta posi
ção era, imediatamente, cooptada por diversas
correntes de outros partidos, ou mesmo do PSD
deste BrasiL

Eu poderia, Sr. Presidente, Srs. e SI"" Consti
tuintes, gastar meu tempo e ferir o Regimento,
apresentando os argumentos favoráveis ao voto
misto, voto misto que procurou tirar as vantagens
do voto proporcional - como bem citado pelo
ilustre Constituinte José Genoino - que permite
a presença das minorias nas Casas Parlamen
tares, porque o voto misto adotado na Alemanha
diz o seguinte: que a definição da representação
partídána é pelo voto-legenda, isto é, o eleitor,
na hora em que comparece às urnas, dá dois
votos: primeiro voto da legenda, em qualquer par
tido de sua preferência - atendendo às reínvíndl
cações aqui expostas pelo Constituinte José Ge
noino - e, por outro lado, o eleitor vota naqueles
representante de seu distrito eleitoral, onde ele
conhece muito bem aquele que o irá representar
na Câmara, nas Assembléias Legislativas ou no
Congresso NacionaL

Vejam, Srs. Constituintes, a importância desse
processo para dar organicidade, uma diretriz úni
ca no processo político brasileiro, porque hoje
o que assistimos, infelizmente, é que as eleições
de 1982 foram as mais difíceis para aqueles políti
cos que já conhecem muito bem, já lutam na
vida pública há muitos anos, e para os novos,
que aqui chegaram e perceberam que esse pro
cesso eleitoral existente no Brasil não pode conti
nuar, porque levaremos a representação propor
cional a um caos, como representação de ho
mens possuidores de recursos financeiros.

Anossa proposta, Sr. Presidente, visa sobretudo
a fortificação partidána, porque queremos, como
conseqüência da adoção do voto alemão misto
proporcional, com apuração distrital, o quê? Em
primeiro lugar, uma entidade partidária, uma liga
ção-elo extremamente amarrada entre os compa
nheiros que irão conviver aqui no Congresso Na-
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cional; em sequndo lugar, os homens que cons
tarão das listas partidánas, as grandes lideranças
estaduais póderão ajudar - comparecendo a co
míctos e partícipando no distrito - os seus correli
gIonárIos, os seus correlígionáríos partídános, que
estão disputando o voto mejontário no distrito.

E, para terminar, Sr Presidente e Srs. Consti
tuintes, perdoem-me se estou alogando, já estou
na vida pública desde 1957 e a pnmeira eleição
que disputei faz 30 anos - nunca tive o prazer
de ter, ao meu lado, no palanque, na minha capa
nha para Deputado Estadual ou para Deputado
Federal um companheiro de Partido, porque a
nossa eleição é uma verdadeira guerra, é uma
batalha contra os próprios companheiros e corre
ligionários. Pelo contrário, a minha presença em
um município vizinho, onde tenho um concor
rente, é como quase uma agressão, é como uma
violação de seus direitos, pois o companheiro
acha que estou mvadindo a sua área eleitoral.
Eu quero ter um dia essa satisfação de poder
comparecer a um palanque, defendendo a minha
reeleição, tendo dez, quinze, vmte companheiros
Deputados Federais aos meu lado, pedindo ao
povo que ajude a eleger este Deputado que repre
senta, com muito esforço, as tradições de MInas,
mas que deseja ver, sobretuto, unificado o sistema
eleitoral brasileiro, porque o distrito eleitoral vai
exigir - e já tivemos oportunidade de aqui deba
ter - o domicilio eleitoral de três, quatro, cinco
anos e, aí, evitaremos os pára-quedistas, os arrívis
tas de última hora, que utilizam a política não
para a prática do bem comum, Sr Presidente,
mas para a conquista dos favores pessoais

Este é meu último e grande apelo àquele que
não está encerrando sua vida pública, mas espera
ver hoje esses meus companheiros Constituintes,
homens que honram este plenário, votando a fa
vor, permitindo que a inteligência do político brasí
leiro encontre, através do sistema misto, na Ieqis
lação ordinária, o cammho para o fortalecimento
da instituição da Nova República e, sobretudo,
uma democracia que venha corresponder aos an
seios de todos nós que estamos aqui, hoje, nesta
Casa Muito obnqado

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Cometi, há pouco, um equívoco porque esqueci,
na ordem de prioridade, a solicitação da palavra,
para encaminhar a votação, que me foi feita pelo
Constituinte Saulo Queiroz Apenas gostaria de
perguntar a S. Ex' se vai falar a favor ou contra
o substitutivo, para poder distribuir dois a favor
e 2 contra.

(O orador foi vivamente cumpnmentado.)

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Vou falar, naturalmente, a favor, até porque apre
sentei emenda similar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Então, é o segundo contra o substitutivo Os de
mais inscntos que pretendem falar contra o subs
titutivo serão prejudicados e quem ficar a favor
do substitutivo ainda tem uma mscrição dispo
nível: O substitutivo é a favor do distrital e as
emendas são a favor do proporcional.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Falo a favor do relatório do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) 
Agora o Constituinte Francisco Rossi pediu tam-

bém e o Constituinte César Maia pediu antes En
tão, é de S. Ex' a preferência.

O SR. CONSTITUINTE SAULO QUEIRÓZ 
Sr Presidente, Senhores Constituintes:

Sem dúvida, Sr Presidente, que este País carm
nhou - e caminhou muito -, nesses últimos
anos, em direção à valorização da luta do embate
político. Caminhou na direção à valorização das
idéias. Cammhou - e cammhou muito - em
direção da valonzação dos programas políticos.

Tenho a absoluta convicção, Sr. Presidente, de
que o voto distrital retomar-nos-á aos tempos do
bipartidarismo. O voto distrital não será, sem dúvi
da, a melhor forma de o Deputado Federal se
colocar aqui na discussão dos grandes temas na
cionais. O voto distrital, Sr. Presrdente, fará com
que a Câmara Federal se resuma na discussão
apenas dos temas regíonars e, com toda a certeza,
a partir daí, tirando o seu brilho, tirando, inclusive,
a sua concepção de representação nacional.

Fico também, Sr. Presidente, com a tese defen
dida ontem, brilhantemente, por um companheiro
de Partido, o Constituinte Ricardo Fiúza. Temos
que debater, aqui, idéias e o debate de idéias
transita, obnqatonarnente, pela valorização dos
Partidos minoritários Sem a presença dos Parti
dos minoritários, quero acreditar que o voto distn
tal reduztrá, se não eliminar, a possibílldade da
presença, aqui, dos Partidos ideológicos e reduzi
remos a Câmara Federal à discussão de temas
meramente regionais, quando não dos temas me
ramente municipais. Perderemos, com isso, a
grandeza da discussão dos temas ideológicos, ca
pazes, estes sim, de sensibilizar toda a sociedade
brasfleira em tomo da valorização e do papel mdís
cutivelmente importante que desempenha a Câ
mara Federal.

Por ISSO, Sr. Presidente, a mmha posrção é a
favor da manutenção do voto proporcional, até
porque representa a tradição, a tradição verda
deira da representatividade da Câmara Federal,
que foi diminuída, ao longo de vinte anos, com
o bipartidarismo, ao qual não queremos, agora,
retornar através da municipalização da represen
tação na Câmara Federal. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao Constituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Na verdade, nós hoje, aqui no Brasil, nos em
prestamos a um SIstema distrital misto espon
tâneo e distorcido. Os estudos recentes, que mfe
lizmente ainda não se completaram, vão demons
trar que temos, no Brasil, um sistema distrital que,
ao invés de dtstríbuír as cadeiras na proporção
de 50% e 50% , distnbui, gravosamente, em quan
tidade maior os candidatos de curral. Temos um
conjunto de candidatos de curral e outros candi
datos de opinião pública que, de forma aproxi
mada, terminam por transformar eleição propor
cionai em eleição distrital mista E, mais ainda,
os candidatos endinheirados, moradores dos bair
ros elegantes das Capitais, vão buscar voto exata
mente no interior, formando currais através do
poder econômico. Isso se pode ver expressamen
te nessa eleição: se se pegar os grandes centros
dos grandes Estados, como São Paulo, Rio de
Janeiro, etc., vai-se venficar que o que tem aconte
cido é isso. O que esse dispositivo propõe é o
princípio do voto distrital misto. Esse princípio,

depois, vai ser discutído em ler Vamos discutir,
mars tarde, se esse voto vai ser um voto uno
ou se vai ser duplo; se vai ser um voto em lista
- se for, no caso, um voto duplo - ou se vai
ser um voto de preferência. Vamos discutir se
esses distritos vão ser distritos uninominais ou
se vão ser plurinominais; vamos discutir se as
maiorias serão maiorias absolutas ou simples.
Aqui apenas está colocado o princípio.

Não vou repetir o que o nobre ConstItumte Israel
Pinheiro colocou a respeito da rivalidade parti
dária, que termina conosco disputando votos den
tro do próprio partido, ao invés de disputarmos
com o partido adversário

Colocaria outros elementos, por exemplo: o vo
to distrital, na parcela que se refere ao candidato
do distrito, perrmte um controle muito mais próxi
mo da população, permite terminar com essa dis
torção de que uma pessoa no Executivo precisa
se desincompatrbilizar para se candidatar ao Le
gislatIvo. Ele, entrando no voto de lista, como
ocorre nos países europeus, tem permissão para
continuar trabalhando para a votação maior de
seu partido, ainda no Executivo, sem desfalcar
este Poder. Ele reduz o custo da eleição, que tam
bém é muito Importante. Então, são razões que
nos parecem suficientes para que defendamos
esse princípio e, depois, discutamos o pormenor
que tipo de voto distrital misto vamos apoiar. Era
ISSO, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Prisco VIana) - Sr Presi
dente, este é, sem dúvida, um dos temas mais
apaixonantes dessa discussão que estamos tendo
aqui. Acredito que o Brasil já chegou a um estágio
de evolução política que deve seguir no sentido
da adoção do sistema de eleição distrital e, conci
liatoriamente, o distrital misto. Aqui foram levan
tados vários argumentos. Eu dína que o SIstema
majoritário, ao contráno do que sustentaram o
Constituinte José Genoíno e outros membros da
Constitumte, favorece o debate de Idéias, de dou
trina, de programação. A opção, dentro do distrito,
e que se vai fazer é em tomo daquele que oferecer
a melhor idéia, o melhor programa.

Concordo que o voto distntal puro conduz, fatal
mente, à bipolarização, do mesmo modo que,
se, teoricamente, o voto proporcional favorece-c
pluralismo, ele acaba, quando exacerbado, como
estamos tendo aqui, conduzindo também a uma
espécie de bipolarízaçáo. Basta ver a relação de
forças que há hoje, na Câmara dos Deputados.
Basta verificar o tamanho, por exemplo, do meu
partido em relação aos demais.

Então, não se aplica rigorosamente este prin
cípio de que o voto majoritáno leva ao bipartida
rISmO, como não se aplica em relação ao propor
cionaI, que leva ao pluralismo.

Foi levantado, aqui, um aspecto extremamente
importante: o voto majoritário favorece a unidade
dos Partidos, favorece as maiorias estáveis, ele,
enfim, fortalece o sistema partidário. O voto pro
porcionaI, como tem sido demonstrado em nosso
País, enfraquece os partidos, sobretudo por esse
aspecto que foi assinalado, da luta entre compa
nheiros, e aqui me permitam citar um antigo de
putado, que teve uma passagem brilhantíssuna
pelo Parlamento brasileiro e, hoje, honra o Estado
de Minas Gerais e serve ao País no Supremo Tri
bunal Federal, que é o Mimstro Oscar Correia.
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Ele lembra, a respeito desta luta que se trava,
entre correligionários, no sistema proporcional:

"O eleitorado - diz ele - é o mesmo
cobiçado por todos os indicados na legenda
partidária. Se a luta contra os adversários não
preocupa, que os campos são mais ou me
nos delimitados, a luta entre os integrantes
da mesma chapa é surda, desagradável, in
cômoda, mesmo quando não atinge os limi
tes próximos da deslealdade. Os processos
empregados costumam ser sub-reptíclos,
manhosos, fingidos e vão desde a alegação
de que o candidato que se quer alijar está
facilmente eleito e que não precisa mais de
votos, até à alegação contrária de que está
derrotado e que votar nele é perder tempo,
é perder voto"

Mas,para concluir, Sr. Presidente, aqui o Constr
tuinte Saulo Queiroz falou da possibilidade de mu
nicipalização da representação nacional. Isso não
ocorre porque, embora o Deputado eleito no dís
trito traga consigo o compromisso maior com
a comunidade, com o distrito, com a sua região,
nada disso impede que ele se projete aqui como
um vulto nacional. Vou citar alguns exemplos:
Winston ChurchilI,foi o grande herói da 11 Guerra
Mundial,o grande líder britãnico; Margareth That
cher, agora, acaba de ganhar mais uma eleição
de forma extraordinána, uma grande líder interna
cional; Harold Wilson, líder trabalhista inglês; Mit
terrand - e aqui contrariando também uma teoria
levantada pelo Constituinte José Genoíno - os
socialistas chegaram ao Governo da França, a
esquerda chegou ao Governo da França através
do sistema distrital e Conrad Adenauer, um dos
grandes vultos da históna recente do Mundo.

Eram estas as palavras que queria deixar aqui,
apressadamente, para dizer é necessário, agora,
no sistema eleitoral, darmos um passo à frente,
porque consohdar os partidos significa cimentar
solidamente a base de nossa democracia.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Va
mos passar à votação.

O voto "sim" será favorávelàs emendas e, con
seqüentemente, favorável à votação da eleição
proporcional. O voto "não" sustenta o substitutivo
com o voto distrital.

(Procede-se à votação.)

Respondem à chamada e votam "sim" os Sr"
Constituintes: - Antero de Barros - Antonio Pe
roza - Edivaldo Motta- HeráclitoFortes - Nel
ton Friedrich - Ronaldo Cézar Coelho - Walchr
Pugliesi - AlérCIO Dias - Etevaldo Nogueira 
Evaldo Gonçalves - Ricardo Izar- Saulo Quei
roz - Carlos Virgílio - Moema São Thiago 
José Genoino - Paulo Delgado - Udice da Mata
- Paulo Ramos - PercivalMuniz- Jorge Viana
- RuyNedel- Furtado Leite- Geovani Borges

Respondem à chamada e votam "não" os SI'"
Constituintes: - Antonio Brito- Arnaldo MartIns
- Asdrubal Bentes - Euclides Scalco - Hélio
Rosas - Iram Saraiva - Israel Pinheiro Filho
- José Melo - José Tavares - Luiz Soyer 
Olavo Pires - Osmir Lima - Prisco Viana 
Tito Costa - Roberto Brant - Robson Marinho
- Rospide Netto- Ézio Ferreira-JoséAgnpino
- Ricardo Fiuza - Sadie Hauache - Jarbas
Passarinho - Telmo Kirst - Airton Cordeiro 
César Maia - Francisco Rossi - Ottomar de

S. Pinto - Alfredo Campos - Nilson Gibson
- José Freire - José Ulisses de Oliveira- Ra
chid Saldanha Derzi - Walter Pereira - Paulo
Pimentel - Francisco Benjamim - Antôníocar
los Konder Reis,

O SR PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - In
dependentemente do prejuízo que pode ter sido
causado a alguns destaques, temos agora, em
relação ao parágrafo único, do art 11, propostas
de destaques de emendas supressivas...

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - ...
que favorecem...

O SR. CONSmUINTE PAULO DELGADO -
V. Ex' poderia repetir o resultado da votação?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) 
Pois não: 36 votos "não" e 23 votos "sim".

Peço a atenção dos SI" Constituíntes, porque
vamos passar à votação seguinte e, nesta, vou
aplicar a sugestão do Constituinte Antômo Britto.
Trata-se de suprimir o parágrafo único do art.
11, que o Sr. Relator lerá.

O SR. RELATOR (Prisco Viana)- Art.11, pará
grafo único:

"Os Vereadores de municípios de mais de
um milhão de eleitores serão eleitos segundo
o sistema estabelecido no caput deste artigo
e os demais pelo sistema proporcional, em
ambas as hipóteses para mandato de quatro
anos."

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Para encammhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Sr. Presidente, SI'" Constituintes, encaminho a fa
vor da supressão do parágrafo único do art. 11
e o faço na condição de quem votou pela manu
tenção do sistema distrital misto, na condição de
alguém profundamente satisfeito com uma linha
de coerência que esta Comissão tem adotado.
Quem puder, apesar do cansaço, relembrar o que
tem sido as votações, uma após outra, constatará'
que esta Comissão recusou, em todas as oca
siões, critérios, dispositIvos que estabeleciam ex
ceções, que estabeleciam fórmulas dentro de um
critériodiferente, fórmulas parciais para um deter
minado aspecto ou para uma determinada localí
dade, o que revela, claramente, a preocupação
desta Comissão de dotar o País de sistemas, de
instituições que, de alto a baixo, mantenham uma
linha de coerência.

O parágrafo único estabelece que apenas em
cinco municípios brasileiros, municípios que têm
mais de um milhão de eleitores, que nestes, e
apenas nestes, haja a criação de uma figura que
não haverá em nenhum outro lugar do País: o
Vereador distrital Em nome de quê? Por que a
exceção?

Não atino, Sr. Presidente, SI"Constituintes, com
as razões para isso. Ao contrário, entendo que,
além de ser uma exceção injustificável, há aí uma
série de problemas. Por que um milhão de eleito
res? Por que não um milhão e cem? Por que
não oitocentos mil? Por que não setecentos mil?
Por que um milhão? Há outro problema: por que

podemos privilegiarou castigar a cidade de São
Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, e as outras
cidades com mais de um milhão de habitantes?
Por que discriminar entre as cidades?

Por essas razões, acredito que, por coerência
e com tudo que foi decidido até agora nesta Co
missão, a melhor conduta, a melhor posição é
votar pela rejeição, votar pela supressão deste pa
rágrafo único.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento da Pre
sidência).

É para um pedido de esclarecimento. Apre
sentei a emenda rr 557, propondo uma nova re
dação ao art 11 e estou em dúvida se ainda vota
remos o art. 11 ou não. Não entendo por que
não foi considerada esta minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
emenda de V. Ex', de fato, estava como emenda
substitutiva e demos preferência, inicialmente, à
emenda supressiva, que era mais abrangente.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI
Achamos que a redação não é apropriada, porque
estamos consagrando aqui um tema que não
existe, que é o distrital misto. O que existe é o
sistema eleitoral misto, que é o que proponho,
majoritário, proporcional.

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Is
so poderá ser considerado na hora da votação.
Ao momento de fazermos a redação final, pode
mos conferir a emenda de V. Ex', mas, no mérito,
seria manter ou não o substitutivo.

Com a palavra o Constituinte Arnaldo Martins,
para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, Sr"" e SI'" Constitumtes, pare
ce-nos que, principalmente, para municípios
grandes, com grande eleitorado, é que se presta
muito mais o voto distrital. Isso porque os Verea
dores a serem eleitos, vão representar bairros e
evitaremos, com isso, o abuso do poder econô
mico, aquele candidato que chega e se apossa
de todos os bairros daquele município. Acredita
mos, inclusive que com isso teremos Vereadores
bem mais voltados para os interesses das suas
comumdades, pois eles serão plenamente conhe
cidos por todos os eleitores Assim como defende
mos o voto distrital,no caso de Deputados Esta
duais e Federais, por mais razão ele deve valer
no caso de Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra, para encaminhar a votação, o
Constituinte LuizSoyer.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER-Sr. Pre
sidente, ratificando as razões apresentadas pelo
Constituinte Antônio Britto,considerando que vo
tei a favor da manutenção do texto do substitutivo
com relação ao caput do art. 11, quero também
justificar que discordo desse parágrafo úmco e
sou pela sua supressáo, fazendo minhas as pala
vras do nobre Constituinte Antônio Britto,porque,
realmente, não se pode ter uma exceção para
tão poucos municípios, Não se justifica essa exce
ção, salvo melhor juízo do nosso Relator Prisco
Viana.

O SR. CONSTITUINTE AIRTON CORDEIRO
Sr. Presidente, para encaminhar.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Tem V.Ex"a palavra.

O SR. CONSTITUINTEAIRTONCORDEIRO
Sr. Presidente, vou me valer da minha experiência
como ex-Vereador da cidade de Curitiba. Con
fesso que, em primeiro lugar, para formar minha
convicção e votar no art 11, eu me vali de um
estudo profundo, ouvi opiniões, porque as minhas
dúvidas sempre renasciam, mas entendo que
existe coerência na proposta do Sr. Relator, quan
do estabelece que:

"Os Vereadores dos rnurucípros com mais
de um milhão de eleitores serão eleitos no
estabelecido no caput do artigo."

Em primeiro lugar, há que se considerar que
um município com mais de um milhão de eleito
res é um município com uma extensão territorial
razoável para grande e, em segundo lugar, a repre
sentação política nesses municípios requer, como
no caso do Estado, uma indentidade do candidato
com o eleitorado mais afim Talvez eu não esteja
aqui fazendo nenhuma defesa de postulação pes
soal, porque, em Curitiba, sempre fui o candidato
mais votado na área central da cidade Mas enten
do perfeitamente a aflição em que são colocadas
as populações dos bairros que são assediados
pelos caçadores de votos e que não têm nenhum
tipo de afinidade com aquelas mesmas popu
lações.

Conseqüentemente, permito-me discordar do
Ilustre Constituinte Antônio Britto, para dizer que
não se arranhará a lógica nem a coerência, votan
do-se pela manutenção do parágrafo único do
art. 11. Ao contrário, teríamos o início do apren
dizado do SIstema eleitoral distrital já nos muni
cípios com mais de um milhão de habitantes.
O projeto, nesse particular, eu que tenho discor
dado tanto do Sr. Relator, parece-me que obedece
o critério de coerência. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR(Prisco Viana) - Apenas para
um breve esclarecimento. O nobre Sr. Consti
tuinte Airton Cordeiro colocou corretamente a
questão e eu gostaria de dizer de modo especial
ao Constituinte Antônio 8ritto, que esta proposta
representa um desdobramento natural do próprio
sistema que temos instalado Hoje, já temos as
capitais divididas em distritos, na medida em que
temos a sua divisão em zonas eleitorais que fun
cronarn, rigorosamente, como distritos eleitorais
e os vereadores das capitais já se comportam
dentro do sistema distrital, porque cada um deles
está localizado em zonas eleitorais, que funcio
nam rigorosamente como distritos eleitorais. Os
vereadores, nas capitais, já se comportam dentro
do sistema distrital, porque cada um deles está
localizado numa zona eleitoral;e os partidos sensí
veis a essa realidade organizam diretórios distri
tais, exatamente para permitir a organização, ali,
do partido, a mobilização, ali, do eleitorado Por
tanto, acredito que essa propos~ representa um
passo a mais nesse processo. E uma evolução
dentro de um processo que já está sendo pran
cado na realidade e também na lei. É esta a posi
ção do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vou prosseguir com a votação nominal.

(Procede-se à voteção.)
Respondem à chamada e votam "SIm" os Srs.

Constituintes: Antero de Barros; Antômo Britto;
Arnaldo Martins; Asdrubal Bentes; Heráclito For
tes; Iram Saraiva; Israel Pinheiro Filho; LUIZ Soyer;
Olavo Pires; Osmir Lima; Tito Costa; Roberto
Brant; Ronaldo Cezar Coelho; Alércio Dias; Ete
valdo Nogueira; Ricardo Izar; Saulo Queiroz; Jar
bas Passarinho; Moema São Thiago; José Genoí
no; Paulo Delgado; Lídice da Mata; Alfredo Cam
pos; Nilson GIbson; Paulo Ramos; Gerson Cam~

ta' José Ulísses de Oliveira; Rachid Saldanha Derzi;
Walter Pereira: Aloysio Chaves; Francisco Benja
mim; Geovani Borges; Antômocarlos Konder ReIS.

Respondem à chamada e votam "não" os Srs.
Constituintes: Arnaldo Martins; Edivaldo Motta;
Euclides Scalco; José Tavares; Nelton Fnednch;
Prisco VIana;Robson Marinho; Ézio Ferreira; Horá
cio Ferraz; Ricardo Fiuza; Sadie Hauache; Marco
MaCIel; Telmo Kirst; Francisco Rossi; Ottomar de
S. Pinto; Pimenta da Veiga.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vou proclamar o resultado.

Votaram "SIm" 33 Srs. Constituintes e "não"
17.

Aprovado o destaque, em consequencia, é su
primido o parágrafo úruco do art 11.

Agrupei duas emendas uma do Constituinte
Paulo Delgado e outra do Constituinte Ronaldo
Cezar Coelho. Peço a atenção dos Srs. Consti
tuintes, porque é possível que, nesse passo, pos
samos fazer a pnmeira experiência com a votação,
não estritamente nominal. São propostas que pre
tendem, tanto a do Constituinte Paulo Delgado,
como a do Constituinte Ronaldo Coelho, mserir
desde logo na Constituição o modus faciendi.
O Deputado Paulo Delgado propõe que:

"Nas eleições proporcionais, os parlamen
tares serão eleitos diretamente pelo povo,
com base em listas de candidatos apontados
pelos partidos políticos."

Como foi derrotado, a proposta está prejudi
cada.

A proposta do Constitumte Ronaldo Cezar Coe
lho diz:

"Os Deputados federais, estaduais terão
mandato de 4 anos e serão eleitos pelo voto
proporcional, em distritos eleitorais."- Con
tém dois parágrafos.

As duas emendas estão prejudicadas.
Passemos, na ordem dos destaques solicitados,

ao art. 20, do capítulo do Estado de Defesa.
O SR. RELATOR (Prisco VIana) -

Art. 20. O Presidente da República po
derá decretar, ouvido o Conselho Constitu
cional, o Estado de Defesa, quando for ne
cessário preservar, ou prontamente restabe
lecer, em locais determinados e restritos, a
oredem pública ou a paz social, ameaçadas
por grave e iminente instabilidade institucio
nal ou atínqrdas por calamidades naturais de
grandes proporções.

§ 1° O decreto que instituir o Estado de
Defesa determinará o tempo de sua duração,
especificará as áreas a serem abrangidas e
indicará as medidas coercitivas a vigorar,
dentre as discriminadas no § 3° do presente
artigo.

§ 2° O tempo de duração do Estado de
Defesa não será superior a trinta dias, poden-

do ser prorrogado uma vez, e por igual perio
do, se persistirem as razões que justificaram
a decretação

§ 3° O estado de Defesa autoriza, nos
termos e limites da ler, a restrição ao direito
de reumão e associação; de correspondên
cia, de comunicação telegráfica e telefônica,
na hipótese de calamidade pública, a ocupa
ção e uso temporáno de bens e serviços pú
bhcos e privados, respondendo a União pelos
danos e custos decorrentes.

§ 4° Na vigência do Estado de Defesa,
a prisão por crime contra o Estado, deter
mina pelo executor da medida, será comu
nicada imediatamente ao juiz competente,
que a relaxará, se não for legal, facultando
ao preso requerer exame de corpo e delito
a autoridade policial. A comunicação será
acompanhada de declaração, pela autorida
de, do estado físico e mental do detido no
momento de sua atuação. A prisão ou deten
ção de qualquer pessoa não poderá ser supe
rior a dez dias, salvo quando autonzado pelo
Poder Judiciário. É vedado a incomumca
bilidade do preso.

§ 5' Decretado o Estado de Defesa ou
a sua prorrogação, o Presidente da Repu
blica, dentro de vinte e quatro horas, com
a respectiva justificação, o enviará ao Con
gresso Nacional que dlcídirá por rnaioria ab
soluta.

§ 6' O Congresso Nacional, dentre de
dez dias contados do recebimento do Decre
to, o apreciará, devendo permanecer em fun
cionamento enquanto vigorar o Estado de
Defesa.

§ 7' Rejeitado pelo Congresso Nacional,
cessa imediatamente o Estado de Defesa,
sem prejuízo da validade dos atos lícitos prati
cados durante sua vigência.

§ 8' Findo o Estado de Defesa, o Presi
dente da Repúbhca prestará ao Congresso
Nacional, contas detalhadas das medidas to
madas durante a sua vigência, indicando no
minalmente os atingidos e as restrições apli
cadas.

§ 9' Se o Congresso Nacional estIver em
recesso, será convocado extraordinariamen
te num prazo de cinco dias.

§ 10. Durante a vigência do Estado de
Defesa a Constituição não poderá ser alte
rada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Nós temos emendas supressivas, que têm prefe
rência na ordem de votação e temos emendas
substitutIvas e modificativas.

Asemendas supressivas são: Emenda n° 015-3
assinada pelo nobre ConstItumte José Genoino,
que manda suprimir toda a secção mntulada do
estado de defesa, toda a secção 10 do capítulo
do anteprojeto da Subcomissão. É a mais abran
gente de todas; Emenda n' 464-0, do nobre Cons
tituinte Mário Maia, cujo destaque foi pedido pelo
nobre Constituinte Airton Cordeiro, supnme o art.
20 e seus parágrafos; e Emenda n' 298-1, da
nobre Constituinte Lidice da Mata, com igual pro
pósito de supnmír o art. 20 e seus parágrafos;
o nobre Constituinte Airton Cordeiro pede desta
que para uma emenda proposta pelo Constituinte
Vivaldo Barbosa, de n° 005-9, que supnme o art.
20; e finalmente a Emenda rr 281-7, destaque
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solicitado pelo Constituinte Paulo Ramos, propos
ta pelo Constituinte Agasslz Almeida, suprime o
art. 20 e seus parágrafos.

Portanto, a mais abrangente de todas é a do
Constitumte José Genoino, que supnme toda a
secção. Pela norma que temos adotado, esta é
a emenda que vai se confrontar com o texto do
substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE PAULORAMOS - Sr
Presidente, pela ordem. (Assentimento da Presi
dência.)

Só para esclarecer que essa emenda supressiva
não é de autoria exclusiva do Constituinte José
Genoino. Vários outros Constituintes também for
mularam o mesmo pedido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ve
rifiquetodas as propostas, nobre Constituinte Pau
lo Ramos. Essa, a que estou me referindo, é assi
nada exclusivamente pelo Constituinte José Ge
noino.

O SR CONSTITUINTE PAULO RAMOS - V.
Ex", ao concluir, acentuou que a emenda era do
Constituinte José Genoino e outros.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
que suprime toda a secção é só do Constituinte
José Genoino Os outros estão suprimindo o art,
20 e seus parágrafos.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - Sr. Presidente, consulto a V.
Ex' qual o tratamento que terá a Emenda rr
400.24911, de minha autoria, para qual solicitei
destaque e que abrange as duas secções: aquela
que cuida do estado de defesa e a que cuida
do estado de sítio.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passannho) 
Como sabe bem V Ex', as emendas supressivas
têm precedência sobre as emendas substitutivas
A emenda de V. Ex' é de natureza substitutiva.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - MUito obrigado a V Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Pa
ra encaminar a votação, tem a palavra o nobre
Constituinte José Genoíno,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Esta emenda de supressão de toda a secção inti
tulada do estado de defesa é semelhante a várias
emendas que foram apresentadas nesta Corms
são, Sr. Presidente. E acho que tem uma questão
aí, para a qual chamo a atenção dos Srs. Consti
tuintes, que diz respeito à relação do Estado com
a SOCiedade. A relação do Estado com a socie
dade é contraditória, é uma relação de conflito
permeada pela disputa política. Dos meios coerci
tivos do Estado, na história política de várias na
ções, o mais clássico é o estado de sítio. Ele
é usado como medida extrema e é exatamente
conceituado como medida extrema, porque a
existência dos outros mecanismos de coerção do
Estado é algo permanente, é algo presente em
qualquer circunstância. Isso porque o Estado, na
sua relação com a sociedade, comporta dois as
pectos: um é o coercitivo e o outro é o da disputa
política. Entendo que o substitutivo privilegia, dá
uma importância muito grande ao elemento coer
citivo,porque as condições para a decretação do
estado de defesa são condições extremamente
abrangentes, dependendo da subjetividade do Po-

der executivo, apenas OUVIndo o Conselho Consti
tucional, Não é nem ouvindo o Congresso Nacio
nal, não é nem estabelecendo um foro mais am
plo para avaliar as circunstâncias em que o estado
de defesa seria decretado. Chamo a atenção para
esse detalhe, em relação ao problema interno,
porque diz claramente aqui que "...0 Estado de
Defesa, quando for necessáno para preservar ou
prontamente restabelecer em locais determina
dos, Irrestritos à ordem pública ou à paz SOCIal,
ameaçados por grave e iminente instabilidade .,"
É um conceito que incorpora, no meu entendi
mento, o conteúdo do que são hoje, na Consti
tuição em vigor, as medidas de emergência e
o estado de emergência Em seguida, o próprio
estado de sítio já comporta uma abrangência, e
uma gravidade maior para usar esse mecanismo
coercitivo. Considero que, permanecendo o esta
do de defesa como um mstrumento, que é extre
mamente amplo, e pode ser simples a sua decre
tação, até uma motivação complexa, teremos um
poder de arbítrio,um poder autoritário nas mãos
do Presidente da República, que poderá simples
mente ouvir o Conselho Constitucional. Talvez,
caso seja derrotado o estado de defesa, e eu tenho
uma emenda nesse sentido, que propõe a supres
são, a substituição de "ouvido o Conselho Consti
tucional para oUVIr o Congresso Nacional," não
nos casos específicos determinados aqui, como
para a guerra, ou ameaça de inírruqo externo,
ou agressão externa, porque, nesses casos, não
podemos depender da convocação do Congresso
Nacional, porque se exige medidas imediatas.
Mas, no caso de avaliação de uma situação inter
na, é necessário uma instância maior do próprio
poder civil para avahar essa atribuição do Poder
Executivo. Portanto, considero que a atribuição
é muito arbitrária, é autoritária na pessoa do Poder
Executivo, ouvindo apenas o Conselho Constitu
cional. Não há um sentido de amplitude para uma
avaliação sobre o que determina o caput do art.
20 Portanto, dá margem a uma subjettvtdade
muito grande na decretação do estado de defesa
Estamos saindo de um período recente, em que
a utilização de medidas arbitrárias, autoritárias,
ficavam muito a critério da subjetividade da autori
dade do Presidente da República. Portanto, propo
nho a supressão de toda a secção do estado de
defesa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Contmua o encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Tem a palavra o Constituinte Paulo Delgado, para
encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, SI"" e Srs. Constituintes, a tradição
constitucional brasileira, nos últimos anos, vem
reforçando os mecanismos de suspeição perma
nente do Estado sobre a SOCiedade. Esses meca
nismos de suspeição permanente vêm, na verda
de, baseados numa concepção de democracia
vigiada, que, nos últimos anos, cresceu no País,
e que foi responsável pela incorporação, na nossa
Constituição passada, outorgada e sucessivamen
te emendada e modificada, de tais mecanismos

A proposta que o Partido dos Trabalhadores
traz aqui, através do companheiro Constituinte

José Genoíno, VIsa exatamente romper com essa
tradição de democracia vigiada. Sabemos que
cresce a cada dia a rigidez da estrutura do Estado
nas suas relações com a sociedade. Acreditamos
que essa complexidade, que hoje está presente
na vida SOCIal, não pode configurar mecanismos
arbitrários no texto constitucional, que dão, como
esse, o poder para que cinco homens públicos,
da mais alta responsabilidade, mas somente cin
co, tenham poder de decidir sobre a ordem públi
ca, a paz social, ou ameaça grave de iminente
instabilidade institucional, ou até calamidades na
turais de grandes proporções. Entendemos que
o instituto do estado de sítio assegura a defesa
do Estado, e que a Introdução desse capítulo,
ou dessa seção, o Estado de Defesa, é a manu
tenção do atual texto constitucional de forma
transformada e, nesse aspecto, não assegura a
regressão da ditadura, não assegura a regressão
do Estado autoritário para uma sociedade mais
democrática, porque mantém a suspeição sobre
a sociedade, mantém a concepção de democra
cia VIgiada que nós queremos romper e superar.

O SR. CONSTITUINTERICARDO FIUZA - Sr.
Presidente, peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
la ordem tem a palavra V.Ex"

O SR. CONSTITUINTERICARDO FIUZA - Sr.
Presidente, é evidente que a Comissão não tem
o mínimo de 32 membros para continuar a reu
níão de votação. Peço a V. Ex' que faça uma
verificação.

O SR. CONSTITUINTE PAULORAMOS - Sr.
Presidente, eu gostaria de solicitar ao Constituinte
Ricardo Fiuza que S. Ex', da mesma forma que
fezontem contra os companheiros do PMDB,ver
berasse contra os companheiros do seu partido
e os chamasse igualmente de irresponsáveis.

O SR. CONSTITUINTERICARDO FIUZA- De
vo dizer a V.Ex"que as razões são completamente
diversas

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu
me remeto ao Regimento.

O Regimento prevê que o pedido de verificação
de quorum pode ser feito em qualquer fase, inclu
sive na votação. Estamos em pleno encaminha
mento da votação Não considero tão evidente
a falta de quorum, e vou testar com a chamada
dos Srs Constituintes.

(Procede-se li chemede.)

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pe
la ordem tem V. Ex" a palavra.

O SR CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO 
Solicitaria a V. Ex' que, a chamada fosse encer
rada, porque notoriamente há quorum.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Não posso interromper. O resultado da chamada
provará que há quorum. Tenha V.Ex"paciência.

(Continua a chamada nominal.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 

Agora, podemos encerrar a chamada nominal,
há quorum, a verificação está feita.

(Prossegue a votação.)
Para encaminhamento da votação, concedo a

palavra ao Constituinte Luiz Soyer.
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o SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a mim me parece que
há um pouco, podemos dizer, de exagero nas
afirmações do autor ou de um dos defensores
da supressão pura e simples do Capítulo I da
Seção I, referente ao estado de defesa. Em abso- .
luto, não se pode comparar com o AI-5, onde
era proibido até a apreciação dos seus atos pelo
Poder Judiciário. Aqui também não se pode com
parar, não se pode querer substituir o estado de
defesa pelo estado de sítio,suprimindo o pnmeiro,
porque a mim me parece que o estado de defesa
está mais voltado para questões internas, locali
zadas, ao passo que o estado de sítio é mais
abrangente e refere-se à defesa do Estado como
um todo.

Por outro lado, não é um instrumento colocado
às mãos do Presidente da República e deixando
a seu livrearbítrio o acionamento dessas medidas.
Subordina-se à audiência do Conselho Constitu
cional, que é composto pelo Presidente do Sena
do, pelo Presidente da Câmara e por outras autori
dades. Temos, também, antes de adotar esta me
dida, a audiência, podemos dizer, indireta do Con
gresso Nacional

Não se pode, também, dizer do aspecto ditato
rial, como quer colocar o nobre autor e o seu
outro defensor, porque aqui discrimina os limites
e os locais dessa atuação, as condições Inclusive
prevê uma prestação de contas, que deverá ser
feita ao Congresso Nacional; estipula que o Con
gresso Nacional, dentro de cinco dias, deverá es
tar recebendo essa medida e sobre ela pronun
clando-se e prevê até o caso de em recesso o
Congresso, ele ser convocado extraordinariamen
te para apreciar essa medida

Não se pode apreciar determinado texto da
Constituição partindo-se do princípio de qUE' o
Presidente da República irá usurpar desses P' ~

res. Devemos partir do princípio de que o h esl
dente dá República não será um ditador, mas
será um homem eleito pela vontade popular

Asupressão pura e simples deste capítulo creio
ser um radicalismo e o radicalismo gera o fanatis
mo, e fanatismo é doença. Sou pela manutenção
e pelo aprimoramento de alguns de seus textos,
mas nunca pela supressão pura e simples, que
creio ser um radicalismo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituine Ottomar
Pinto, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, pouco mais res
ta a acrescentar depois do quanto foi dito pelo
Constituinte LuizSoyer, como que dissecando to
da a estrutura do estado de defesa.

Apenas para dar um exemplo de mais fácil
compreensão e justificador da gradação constitu
cional do estado de defesa e do estado de sítio,
diríamos que o estado de defesa seriam medidas
tomadas como se, por exemplo, um indivíduo
sofresse uma entorse ou uma contusão. Seria
o caso de se colocar uma tornozeleira ou se fazer
uma imobilização parcial do membro. Quando
se trata de fratura, que seria o caso do estado
de sítio, houve o fato. O estado de defesa é na
iminência de um fato, de uma calamidade ou
de uma perturbarção da ordem. É quanndo existe
um conjunto emocional tendente à deflagração
de um processo de conturbação grave.

A diferença na gradação é justamente essa: são
dois remédios para dois casos diferentes. estado
de defesa é a contusão, é a tornozeleira E estado
de sítio é a fratura que requer a cirurgia, que
requer o gesso, ou que requer medidas mais se
rias a fim de debelar uma agressão mais grave
ao organismo social, ao orgamsmo nacionaL

Eram esses esclarecimentos que queria prestar,
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, à guisa de com
plementação do que foidito com muita sabedona,
com muita precisão, pelo Constituinte LuizSoyer.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Encerrado o encaminhamento de votação.

Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, há pouca coisa a acrescentar, tão discutida
tem sido esta matéria. Ao examiná-Ia e no parecer
proferido, observamos que a proposta vinda da
Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade
e de sua Segurança de autoria do nobre Consti
tuine Ricardo Fiuza estava inspirada rigorosamen
te em princípios democráticos que protegem as
ínstíturções fundamentais do regime com um mí
nimo de restrições dos direitos e liberdades indivi
duais.

O anteprojeto de fato, Sr. Presidente, coloca
sob permanente e eficaz controle do Congresso
Nacional e do Poder Judiciáno as chamadas sal
vaguardas constitucionais. É interessante e im
portante dizer que essas salvaguardas são típicas
dos regimes abertos, cujo funcionamento está su
jeito a riscos, sendo, entretanto, absolutamente
impensáveis em regimes autoritários. Basta ver
que nações democráticas como a Espanha, como
a França, como a Alemanha, adotam este meca
nismo.

O Constituinte LuizSoyer observou com muita
propriedade que há necessidade de fazer uma
gradação dessas medidas, considerando que o
estado de defesa visa restabelecer, em locais de
terminados e restritos, a ordem pública ou a paz
social ameaçadas por grave e iminente instabi
lidade, enquanto o estado de sítio é uma provi
dência muito mais enérgica, muito mais rigorosa,
que visa a conter comoção grave de repercussão
nacional ou fatos que comprovem a ineficácia
da medida tomada de estado de defesa.

Durante o exame da proposta que veio da Sub
comissão, tivemos oportunidade de fazer algumas
alterações. Aprimeira delas foi submeter a adoção
desta medida a uma consulta prévia do Sr. Presi
dente da República ao Conselho Constitucional
que estamos criando, conselho este de natureza
nitidamente política, conselho consultivo político,
onde estarão presentes o Presidente da Repúblicã,
o Vice-Presidente,o Ministrodos Negócioslnterio
res ou da Justiça, um Ministro militar em sistema
rotativo anual, o Presidente da Câmara dos Depu
tados e o Presidente do Senado FederaL

Gostaria de chamar a atenção para uma outra
importante alteração em relação ao texto que veio
da Subcomissão. E aquela que dá ao preso, que
faculta ao preso, aquele que for preso durante
o período de vigência do Estado de Defesa, reque
rer exame de corpo de delito à autoridade policial.
Esse é um mecanismo de defesa dos direitos
humanos, é o mecanismo para evitar abusos, ex
cessos tão próprios em situações anormais como
a que se está prevendo neste dispositivo.

Sendo assim, Sr. Presidente, dou como justifi
cado o substitutivo na forma como está conce
bido no art. 20 e seus parágrafos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passamos à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, sobre o processo de votação, dese
jo um esclarecimento.

A minha emenda é supressiva de toda a seção.
Caso permaneça o texto do substitutivp, a existên
cia de emednas modificativas em capítulos, em
artigos e itens, essas emendas estão preservadas?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinhol- Es
tão preservadas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOlNO 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vai-se proceder à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOlNO 
Sr. Presidente, eu aceito, como quator do desta
que, que V. Ex' faça a votação simbólica, nos
termos do encaminhado pelo Constituinte Antô
mo Britto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
que achei a matéria tão capaz de dividiro Plenário,
porque, ainda há pouco, houve aquela tentativa
de retirada, que julguei, por ser um assunto tão
Importante, temerário partir para uma votação
simbólica, mas vou fazê-la.

Peço, nesse sentido, que todos os Srs. Consti
tuintes tomem assento nas cadeiras para que eu
possa fazer a verificação. Primeiro, vou pedir que
se levantem aqueles que estão a favor e depois
vou pedir que se levantem aqueles que estão con
tra; e aí terei uma idéia, a partir da Mesa, do con
junto mais expressivo. A votação é preliminar e
suscetível de sermodificada, a partir de verificação
nominaL

Os que votam a favor da supressão de toda
a Seção I do Capítulo I,proposta pelo Constituinte
José Genoino e outros Constituintes, queiram
pôr-se de pé.

(Pausa.)
É evidente que a proposta está rejeitada.
Rejeitada a proposta de supressão, passamos

ao exame das emendas substitutivas e modifi
cativas.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Soyer, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Apenas
para um esclarecimento, Parece-me que V. Ex'
teria que tomar os nomes da pessoas que votaram
contra

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V.
Ex' lembrou bem. Três Srs. Constituintes se levan
taram: Constituinte Paulo Delgado, Constituinte
José Genoíno e Constituinte Lídice da Mata.

Obrigado a V.Ex'
Na sequência regimental, as propostas substi

tutivas têm preferência sobre as propostas modifi
cativas aditivas.
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Neste caso, a primeira proposta substítutrva em
nossa mão é de iniciativa do nobre senhor Consti
tuinte Antonio Carlos Konder Reis. A emenda é
a de n° 249-1, longa. Peço queo nobre Consti
tuinte Konder Reis refira-se, na sua emenda, ape
nas ao art. 20 que é o que está sob votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - Sr. Presidente, a emenda que
tive a oportunidade de apresentar substitui as duas
secções do parecendo Sr. Relator relativas ao es
tado de defesa e ao estado de Sítio. Não sei se
há oportunidade de ser votada agora, uma vez
que existem emendas substitutivas apenas à sec
çãq do edtado de defesa.

E a consulta que faço a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu,
no momento, estou colocando em votação ape
nas o art. 20, que está integrando o Estado de
Defesa.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - A minha emenda substitui as
secções relativas ao Estado de Defesa e ao Estado
de Sítio.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
emenda relativa ao Estado de Sítio tem que aguar
dar a votação do art. 22.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - Obrigado a V. Ex"

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, V. Ex" poderia repetir o número
desta emenda? Eu não consigo encontrar a
249-1. O Sr. Presidente mencionou que o número
da emenda é 249-1. Eu procurei e não consegui
encontrar.

O SR. RELATOR (prisco VIana) - A emenda
é da fase anterior feita ao anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Continua o encaminhamento de votação. O Cons
tituinte Antônio Carlos Konder Reis deseja enca
minhar?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - A votação desta emenda é
antes das emendas substitutivas ao art. 20, ainda
que esta seja substitutiva aos arts. 20, 21 e 22?
E a consulta que eu dirijo a V.Ex" Se esta emenda
porventura for aprovada, ela substitui os arts. 20,
21 e 22.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
Aqui, faz referência aos arts. 20 e 22.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - O art. 21 é decorrência, Sr.
Presidente, é o que se refere ao Conselho Consti
tucional. Uma vez aprovada a emenda, ela abran
ge os 3 artigos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
- Eu peço a V. Ex' que encaminhe a votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
KONDER REIS - Pois não.

Sr. Presidente, quem examinou, como certa
mente o fizeram os nobres Srs. Consbtuintes, os
dispositivos constantes nas secções I e IIdo Capí
tulo da Defesa do Estado, que se referem ao Esta
do de Defesa e ao Estado de Direito, verificou
que o Sr. Relator, Constituinte Ricardo Fiuza, bus
cou recobrir o conceito e os mecanismos cons-

tantes desses dois institutos com todas as salva
guardas possíveis.

Quero írucíar o encaminhamento da votação
da minha emenda fazendo este registro

O nobre Sr. Relator, Constituinte Prisco Viana,
acolheu em grande parte a formulação do Relator
da Subcomissão, Constituinte Ricardo FIuza, e
até ampliou as salvaguardas. Ele buscou enrique
cer os mecanismos que vão comandar a opera
ção dos dois institutos, seja o Estado de Defesa,
seja o Estado de Sítio, com medidas ainda mais
coutelares do que aquelas estabelecidas pelo Re
lator da Subcomissão.

Essa atitude do Relator da Subcomissão, que
foi como que fortalecida, consagrada, pelo Relator
da Comissão, provocou um curiosíssimo resul
tado, que deve ser objeto da atenção dos Srs.
e das Sr" Constituintes.

É que, se nós verificarmos da leitura das duas
secções, com a diferença dos conceitos, os meca
nismos que foram estabelecidos são quase que
absolutamente coincidentes. Vou dar alguns
exemplos. Quanto ao conceito, que consta do
caput do art. 20 e do caput do art. 22, a diferença
é que o Estado de Defesa deve ser utilizado quan
do de grave ameaça de comoção interna e na
hipótese de calamidade; e o Estado de Sítio quan
do também na ameaça de grave desordem inter
na e no caso de guerra. Então, os conceitos dife
rem, amda que não difiram muito.

No caso dos mecanismos, no entanto, Sr. Presi
dente, S~ e Srs, Constituintes, as coincidências
são evidentes. Prazo: tanto os §§ 1° e 2° do art,

20, no que toca ao Estado de Defesa quanto os
§§ do art. 22, no que toca ao Estado de Sítio,
estabelecem prazo determinado. No caso do Es
tado de Defesa, o prazo inicial é fixado em 30
dias; no caso do Estado de Sítio há uma referência
expressa a prazo determinado. Os mecanismos
de prorrogação também obedecem aos mesmos
critérios.

No que toca às restrições das garantias consti
tucionais, a diferença é muito pequena O § 3°
do art. 20 refere-se ao Estado de Defesa e nele
há expressa referência à restrição às garantias
de direito de reunião, associação, sigilo da corres
pondência, comunicação telegráfica e à faculdade
de ocupação e uso temporário de bens públicos
e privados.

No caso do Estado de Sítio, dtz o art. 23 e
seguintes, que o decreto indicará as restrições
às garantias constitucionais, que poderão ser sus
pensas, e logo em seguida enumera quais as ga
rantias que podem ser suspensas. Apenas há o
acréscimo das garantias referentes à comunica
ção em rádio, televisão e Imprensa.

Ainda no que se refere à vigência, no que toca
ao Estado de Defesa, diz o substitutivo:

"De 24 horas após a decretação, o Poder
Executivo tem que encarnmhar o decreto à
consideração do Congresso."

E também a mesma norma é estabelecida no
que toca ao Estado de Sítio.

"Logo após publicado - é a expressão
do substitutivo - deverá o Poder Executivo
encaminhar ao Congresso o decreto respec
tivo para que o Congresso o aprove ou rejeite
por maioria absoluta."

Sr. Presidente, quanto à reforma constitucional
- e aí eu pediria a atenção do nobre Sr. Relator

- o substitutivo estabelece que não pode ocorrer
tal reforma na vigência do Estado de Defesa, que
é um Instituto preambular relativamente ao Esta
do de Sítio, mas o substitutIvo silência quanto
à reforma constitucional no que se refere ao Esta
do de Sítio.

Àsobservações que faço, Sr. Presidente, eu pe
diria a tolerância de V. Ex', porque essa é uma
emenda que altera substancialmente o substitu
trvo. Eu cuido menos de considerar o êxito da
iniciativa do que a justificativa que quero dar para
poder firmar uma posição. Esse resultado que
procurei mostrar com as observações que fiz, co
tejando as duas redações, é conseqüência do en
velhecimento desses dois institutos. São institutos
superados.

Basta, Sr. Presidente, que façamos um retros
pecto da sua alteração na história da República.
As grandes crises da chamada Primeira República
ou República Velha foram resultado da decretação
do Estado de Sítio É farta a literatura nesse sen
tido e as observações de Rui Barbosa ai estão
para testemunhar. O instituto do Estado de Sítio.
durante o Governo de Artur Bemardes, foi o gran
de responsável pela crise que depois desaguou
na Revolução de 1930. O mesmo se poderá dizer
se se examinar, se se observar a história da cha
mada República Nova, que não deve ser confun
dida com a Nova República, aquela que vigorou
de 1930 até a eleição do Presidente Tancredo
Neves. No Govemo do Presidente João Goulart,
o Presidente da República encaminhou ao Con
gresso um decreto de Estado de Sítio e teve que
retirá-lo em razão do clima que se criou na Comis
são de Justiça. A retirada foi promovida pelo líder
do Governo; e foi em razão da retirada da mensa
gem do Presidente João Goulart que a crise polí
tica se agravou.

Em dezembro, em Nova Iorque, Sr. Presidente,
eu ouvi do Presidente do Senado, que fora àquela
cidade para representar o Governo no sepulta
mento do Presidente Kennedy, que o Congresso
seria convocado imediatamente após o encerra
mento do sessão legislativa, pois que o Presidente
da República manifestara o propósito de encami
nhar nova mensagem solicitando o Estado de
Sítio, e assim aconteceu. A crise se agravou. No
Brasil, toda vez que o Governo utilizou esse insti
tuto, que pelo nome já se vê que é um instituito
superado, hoje com o avanço dos meios de co
municação, com o avanço tecnológico em todos
os setores, não há mais sítios e portanto não pode
haver mais Estado de Sítio. Outras medidas, ou
tros mecanismos deverão ser utilizados para ma
nutenção da ordem e, acima de tudo, para manu
tenção da paz interna.

Tive o cuidado, Sr. Presidente, de fazer um le
vantamento de várias Constituições, a da Bulgária,
promulgada em 71, a da Hungria, em 75, a da
Polônia, em 83, a da Romênia, em 75, a da Tche
coslováquia, em 78, a da República Federal da
Alemanha, em 83, a da Argentina, que é uma
Constituição de 1853, mas com inúmeras emen
das, a do Chile, em 81, a da Espanha, em 78,
a da França, em 58, a da Guíné-Bíssau, em 84,
a do Japão em 46, a do Peru de 79, a de Portugal,
em 76, a da União Soviética, em 77, e também
examinei a Constituição dos Estados Unidos da
América, que vai completar dois séculos. Poucas
dessas constituições acolhem dispositivos am-
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pios, disçriminados no que toca a esses meca
nismos que preservam a ordem e a paz.

Por isso, Sr. Presidente, esta é a hora de mudar,
de buscar um mecanismo ágil e capaz; não meca
nismos que provocam ou agràvam as crises como
o Estado de Defesa e Estado de Sítio, onde a
responsabihdade não pode jamais ser identificada
no que toca à sua execução. No Estado de Defesa
é nomeado um executor, no Estado de Sítio, não.
O Presidente da República não assume direta
mente a responsabilidade sobre as medidas restri
tivas quanto às garantias e aos dtreítos individuais
ou coletivos.

A forma, Sr. Presidente, digo eu, naturalmente
submetendo a proposta ao exame e à conside
ração dos Srs. e das Sr' Constituintes, é adotar
a regra constante da Constituição francesa, com
as adaptações necessárias à realidade brasileira.

A minha emenda, Sr. Presidente, substitui todo
aquele elenco rico, ilustrado, culto de regras, sal
vaguardas, ressalvas, por um texto simples, que
dá ao Presidente da República a responsabilidade
de se ínvestir de poderes excepcionais sempre
que em xeque, em perigo o funcionamento das
instituições, a ordem interna e a paz social E
dou ao Congresso Nacional o direito, e não raro,
na prática, o dever de suspender esses poderes
excepcionais quando a representação popular jul
gar que eles são desnecessários ou excessivos
na sua aplicação. Mantido o estado...

O SR. PREDIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Nobre Deputado, peço a V. Ex" que interrompa
por um momento. Se não fosse eu submetido
aqui tragicamente pelo império do Regimento,
ouviria V.Ex', embevecido o resto da noite.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
KONDER REIS - Obrigado a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho) - Mas
estou sendo objeto de observações, advertências,
a respeito do tempo que V. Ex' já dispôs, que
já corresponde ao triplo do tempo normal. Lasti
mo profundamente que o tempo, neste caso, seja
inimigo meu e de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE (Antôniocarlos Konder
Reis) - Vou concluir. Confio, Sr. Presidente, que
outros Srs. Constituintes e Sras. Constituintes não
usem do seu tempo para encaminhar a votação,
e por isso não haja maior prejuízo para os nossos
trabalhos. Vou concluir, Sr. Presidente.

Estado de Sítio, Estado de Defesa são institutos
superados. Eles não se adaptam mais à ordem
social, à ordem política. O Constituinte Ricardo
Fiuza fez um esforço notável para atualizá-los. O
Relator Prisco Viana aprimorou o trabalho do
Constituinte Ricardo Fiuza, mas, se permanece
rem na ConstItuição esses dois institutos, com
o conselho Constitucional, com o referendum
do Congresso Nacional para o Estado de Sítio,
com consulta ao Congresso Nacional para o Esta
do de Defesa, com a enumeração das prerro
gativas que podem ou não ser suspensas, tudo
isso e mais do que possa imaginar não mudará
o quadro. Toda vez que o Governo decretar o
Estado de Defesa ou o Estado de Sítio estará
dando uma demonstração de fraqueza, estará
agravando a crise, não resolverá o problema.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Como os Srs. Constituintes haverão de ter notado,
eu dei preferência a essa emenda substitutiva do

nobre Deputado Konder Reis, porque é a mais
abrangente de todas; ela extrapola, inclusive, o
artigo que está sob votação, o art 20. Como é
uma matéria que está implicada, está articulada,
e não poderia ser pela Mesa desmembrada, nós
ouvimos S. Ex'.Na verdade, se essa emenda subs
titutiva for aprovada; ela prejudicará a redação
atual dos arts. 20, 21 e 22.

Passo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Sr. Presi
dente, como sempre muito brilhante o nobre
Constituinte Antoniocarlos Konder Reis, possui
dor de uma grande cultura, sobretudo culturajurí
dica especializada. S. Ex", não nos convenceu.
Entendemos que a concepção adotada pelo
Constituinte Ricardo Fiuza, com os acréscimos
líberahzantes que foram aduzidos na etapa seguin
te, dá a esse mecanismo a forma mais correta,
no nosso modo de ver. Basta notar que, na emen
da, na proposta do nobre Constituinte Antomo
carlos Konder Reis, S. Ex" diz que o Poder Legis
lativo, no caso o Congresso Nacional, só poderá
decidir sobre as medidas que o Presidente da
República adota, investindo de poderes excep
cionais, ele só, com um quorum de 2/3. Será
difícil se obter um quorum dessa natureza para
rejeitar a medida do Presidente. Para concluir, eu
gostaria de tranquilizar S. Ex".Também em rela
ção ao Estado de Sítio não se está permitindo
que a Constituição seja emendada. É que a maté
ria foi tratada no § 2° do art 52, do substitutivo

Era o que eu tinha a declarar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Passamos à votação. Peço a atenção e a paciência
dos Srs Constituintes. O voto "Sim" significará
desde logo a derrogação dos arts. 20, 21, e 22,
substituídos pela redução do proponente, que é
o nobre Constituinte AntoniocarIos Konder Reis.
S. Ex' elimina o Estado de Defesa, elimina o Esta
do de Sítio e apresenta uma nova forma para
que isso seja feito pelo Presidente da República,
que se investe dessa autoridade.

Vou ler a emenda, porque ela não está à dispo
sição de V. Ex"s; uma vez que é uma emenda
ao anteprojeto. Eu gostaria, se possível, de ser
acompanhado pelos Constituintes em relação ao
substitutivo em mão.

"Substituam-se os arts. 2° e 3° do antepro
jeto pelo seguinte:

Artigo: Sempre que as instituições da Re
pública, a independência da Nação, a integri
dade do seu território, a execução dos seus
compromissos internacionais forem amea
çados de forma grave e imediata, o funciona
mento dos poderes públicos constitucionais
for interrompido e a ordem interna compro
metida por motivo de subversão ou corrup
ção, o Presidente da República, ouvido o
Conselho da República, investir-se-á de po
deres excepcionais próprios às circunstân
cias e tomará as medidas exiqrdas para ga
rantir o regime democrático, a operação dos
poderes públicos e a paz social.

§ 1° O ato do Presidente da República
que formalizar os poderes excepcionais esta
belecerá sua duração, áreas abrangidas e in
dicará as garantias constitucionais cujo exer
cício ficará suspenso.

§ 2° O Presidente, ao baixar o ato a que
se refere no parágrafo anterior, informará aos

Poderes Legislativo e Judiciário sobre as me
didas adotadas (não submete enfoca.)

§ 3° O Poder Legislativo, pelo voto de '
2/3 dos integrantes da Câmara dos Depu
tados e do Senado da República, poderá, por
decreto legislativo, suspender a vigência dos
poderes excepcíonars que terão sido infor
mados pelo Presidente da República."

Essa a sustância fundamental da emenda do
Constituinte AntôniocarIos Konder ReIS.

Passo a votação.
Os Srs. Constituintes que votam a favor - e

vou tomar a votação nominal - do Deputado
Constituinte Antôniocarlos Konder Reis, votem
Sim; os Srs. Constituintes que votam contra a
emenda votem Não.

(Procede-seà votação.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) 
Vou proclamar o resultado.

Votaram "Sim" 7 Srs. Constituintes e "Não"
23.

O quorum, necessário são 32 votos.
O art. 339 do Regimento do Senado declara:

"A votação não se interrompe, senão por
falta de quorum, pelo término da reunião
e para apreciação de matéria prevista no art.
371, a."

Como não há quorum, ica a questão incon
clusa e será apresentada nova votação a partir
de amanhã, às 9:30 da manhã.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 10 horas e 30
minutos.)

SUBCOMISSÃO DE GARANTIA DA
CONSTITUIÇÃO,

REFORMAS E EMENDAS

14' Reunião Ordinária,
Realizada em 21·5·87

Aos vinte e um dias do mês de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e trinta
minutos, na Sala de Reuniões da Cormssão de
Minas e Energia - Anexo 11 do Senado Federal,
reúne-se a Subcomissão de Garantia da Consti
tuição, Reformas e Emendas sob a Presidêr1cia
do Constituinte Fausto Fernandes, com a pre
sença dos seguintes Constituintes: Evaldo Gon
çalves, Antônio Bntto, Ruy Nedel, Euclides Scaldo,
Moyses Pimentel, Nilson Gibson, José Camargo,
Nelton Friedrich, Osmir Uma, Mário de Oliveira,
Moema São Thiago, Antero de Barros e Olavo
Pires. Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declarou iniciados os trabalhos, colocan
do em discussão e votação o anteprojeto ofere
cido pelo Sr. Relator, o qual é aprovado por unani
midade, ressalvados os destaques e emendas.
Passando-se à votação do destaque oferecido à
Emenda n° 4 e das demais emendas apresen
tadas, é obtido o seguinte resultado: rejeitado o
destaque, por não ter sido alcançado o quorum
regimental para sua aprovação, sendo em segui
da, aprovadas as Emendas de noS 1 a 70, contra
o voto do Constituinte Nilson Gibson no tocante
às Emendas de n""25 a 29. Estando findo o pro
cesso de votação o Senhor Presidente elogiou
o bom desenvolvimento dos trabalhos, e agrade
ceu a participação dos Srs. Constituintes e funcio-
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náríose, em seguida, deu por encerrados os traba
lhos da Subcomissão às quinze horas e treze mio
nutos, O Inteiro teor dos trabalhos será publicado
após a tradução das notas taquigráficas e o com
petente registro datilográfico, no Diário da As·
sembléia Nacional Constituinte. E, para cons
tar, eu, Claylton Zanlorenci, Secretário, lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente. - Consntumte
Fausto Fernandes

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes)- Ha·
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão de Garantia
da Constituição, Reformas e Emendas.

Srs. Constituintes, depois desse trabalho que
contou com a boa vontade e com a participação
constante de vários membros desta Subcornís
são, com o trabalho incansável dó nosso Relator,
Constituinte Nelton Friedrich, este companheiro
que, sem jogar flores, carregou nos seus ombros
o grande trabalho desta Subcomissão, temos em
nossas mãos, V. Ex" já receberam, os trabalhos
que aqui foram desenvolvidos, o anteprojeto, as
emendas que foram apresentadas e, hoje, em um
ponto final, estaremos discutindo e, consequente
mente, votando o anteprojeto e as suas emendas.

Em primeiro lugar, colocaremos em discussão
o anteprojeto, que será votado

Em segundo lugar, serão colocadas em díscus
são, para votação, as emendas que foram apro
vadas.

E, em terceiro lugar, serão colocadas em vota
ção as emendas que foram rejeitadas.

Teremos alguns minutos para que os Constl
tuintes que desejarem pedir destaque nas suas
emendas que foram prejudicadas, o façam com
antecedência.

Tem a palavra o Constituinte Evaldo Gonçalves.

o SR. CONSTITUINTEEVALDO GONÇALVES
- Sr. Presidente, em que pese todo o apreço
a respeito aos argumentos do ilustre Relator,
Constituinte Nelton Friedrich, eu pediria destaque
para a minha emenda ao art. 18, que acrescentou
dois itens, os itens 4° e 5°, seriam dois novos
itens ao art 18, que propõe a participação das
Associações dos Muncípios brasileiros e a partici
pação das Associações dos Vereadores do Brasil,
no poder de iniciativa para emendar a próxima
Constituição.

Eu gostaria de defender essa minha emenda
e, naturalmente, rendendo-me à votação, à con
clusão a que chegarem os ilustres e nobres inte
grantes desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) - V.
Ex' já tem em suas mãos o formulário que lhe
dá condições para requerer o destaque.

Se algum dos ilustres Constituintes desejarem
alguns esclarecimentos, devem se dirigir à Mesa.

Faremos um intervalo de 10 minutos, a fim
de que os membros desta Subcomissão possam
examinar as emendas que foram apresentadas,
as que foram aceitas, as que foram rejeitadas,
a fim de que iniciemos a discussão e a votação
do anteprojeto.

Reiniciando os nossos trabalhos, vamos colo
car em discussão. Os Srs, Constituintes que dese
jarem discutir a matéria do anteprojeto terão a
palavra.

A votação do anteprojeto será em grupo.

Está em discussão o anteprojeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam o antepro

jeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade, o anteprojeto da

Subcomissão de Garantia da Constituição, Refor
mas e Emendas ressalvados os destaques que
foram feitos.

Em discussão a emenda de autoria do Consti
tuinte Jutahy Magalhães.

Solicito ao Sr. Relator que faça a explanação
da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) -A emen
da n° 1, de autoria do Constituinte Jutahy Maga
lhães, que acrescenta ao art 3° do anteprojeto
a segutnte manifestação:

"...ou que tenham sido beneficiários de
vantagens fmanceíras, em decorrência de
cargo público ou trafégo de influência .. "

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Eu solicitaria um esclarecimento do Relator, na
quela discussão que tivemos ontem, houve altera
ções de diversos artigos, de acordo com as emen
das apresentadas O texto que temos à frente não
tem as modificações.

O SR. RELATOR(Nelton Friednch) - Mas, ele
foi aprovado parcialmente, porque, ao final, nós
acatamos exatamente a expressão "cargo ou fun
ção pública." Era nesse sentido que iríamos fazer
a referência.

O SR CONSmUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Mas neste avulso está a nova relação?

O SR. RELATOR (Nelton Fridrich) - Não. No
avulso da nova redação apenas fizemos a refe
rência neste enunciado, porque a conclusão fOI
aprovada parcialmente. Ainda não temos, em
mãos o que seria o novo anteprojeto, se o pudes
semos assim denominar.

Mas por essa referência em todos os pareceres,
é que nós nos manifestamos: aprovado parcial
mente, aprovado totalmente, dando guarída ou
não à pretensão do Constituinte.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRITTO 
Como é que fica a redação do art. 3°?

O SR. RELATOR(Nelton Friednch) - "O Con
gresso, por maioria absoluta dos seus membros,
pode decretar o confisco de bens de quem tenha
enriquecido ilicitamente às custas dos cofres pú
blicos, no exercício de cargo ou função pública."

Claro que a redação é correta nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Nobre
Relator, eu peço desculpas, mas gostaria de ouvir
uma vez mais o texto.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - "O Con
gresso, por maioria absoluta de seus membros,
pode decretar o confisco de bens de quem tenha
enriquecido ilicitamente no exercício de cargo ou
função pública."

Ele engloba todas essas questões. Na própria
discussão de ontem, ficou mais ou menos evi
dente de que, se nós nos restringíssemos a cofres
públicos, nós poderíamos escapulir à questão do
tráfico de influência daqueles que não estão na
função pública, mas podem se utilizar desse tráfi
co e desses benefícios.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO BRITTO -
o problema é que, a meu juízo, a forma encon
trada resolve um problema, que é a de incluir
cargos públícos, ou tráfico de influência, mas cria
ao menos uma dúvida sobre aqueles que, não
tendo o cargo público, tenham - e aí volta à
redação original - enriquecido ilicitamente às
custas dos Cofres Públicos, tendo ou não cargo
público.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Se nós
analisarmos friamente, nesta fase, nós estaremos
aprovando ou rejeitando, os pareceres das emen
das, porque depois nós teriamos o que seria o
documento definitivo isto é, o anteprojeto. Esse
documento definitivo, o anteprojeto, que seria a
versão final, resultante desta votação, é que nós
teremos em mãos, dentro em instantes, evidente
mente, com as mudanças que poderemos ter na
seqüência da votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Sr. Presidente, eu entendi aqui, pela leitura do
relatório, do parecer e, mais ainda, com essa
emenda do Constituinte Jutahy Magalhães, que
o art. 3° seria mantido com a redação até "cofres
públicos, ou..", e continuaria, porque a emenda
é para acrescentar. Ele não pede para eliminar
"cofres públicos". Eu acho que aí teria apenas
que acrescentar e a redação ficaria talvez melhor,
até.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) -Pela ob
servação dos nossos membros, seria oportuno
nós estarmos com a redação, embora provisória,
mas da versão já atualizada. É o documento que
o Prodasen ainda não nos entregou, porque nós
estamos com uma dificuldade, nessa maratona
que se fez, embora nós tenhamos ficado a noite
toda, sem um minuto de descanso, mas a verdade
é que nós não temos em mãos essa versão, que
seria, nesse momento, a versão com a alteração
já feita. Mas, subentende-se, claramente, que esta
mos favoráveis ao acolhimento da emenda, subs
tituindo-se a expressão "cargo público e tráfico
de influência" por "cargo ou função pública".

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Não
engloba. Eu sou pela aprovação integral, não pela
aprovação parcial da Emenda Jutahy Magalhães,
dada a abrangência. Na nova redação, não passa
a ter a abrangência que é intenção de Emenda
4COOOI/7.

Veja uma coisa:

"O Congresso, por maioria absoluta de
seus membros, pode decretar o confisco
de bens de quem tenha enriquecido ilicita
mente às custas dos cofres públicos, no
exercício de cargo ou função pública."

Em primeiro lugar, não abrange aqueles que
enriqueceram, não exercendo uma função públi
ca, que é um dos grandes caminhos da corrup
ção; em segundo lugar, não pune aqueles que
enriqueceram, exercendo um cargo ou função
pública e se utilizando dele, mas não se utilizando
de cofres públicos e sim da propina, digamos,
de 10%, ou tantas outras manobras, que não ca
voucam no erário público diretamente, e não se
riam atingidos com esta redação. Enquanto que,
acrescentando-se à emenda: "ou que tenham si
do beneficiários de vantagens financeiras em de
corrência de cargo público, ou tráfico de ínfluên-
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cia,"parece-me mais abrangente e evita que mUI
tos, justamente os maiores envolvimentos de es
cândalos públicos que possam ocorrer, eles não
teriam uma porta de fuga pelos fundos, amparan
do-se num artigo que teria, parece-me.data ve
Dia, deficiência redacionaI.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO
É no sentido de reforçar a proposta feita pelos
Constitumtes José Camargo e Ruy Nedel, para
que se fizesse exatamente a aceitação integral
da Emenda Jutahy Magalhães.

O SR. CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES
- Sr. Presidente, eu me manifestaria também
favorável a que houvesse uma redação integral,
aproveitando a sugestão do Constituinte Jutahy
Magalhães, que houvesse realmente um acrécí
mo, um aditivo, à redação original do nobre Re
lator.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) .
Contmua em discussão a Emenda na1, do Consti
tuinte Jutahy Magalhães.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Eu também concordo com os companheiros
desta Subcomissão de que se inclua integralmen
te a emenda do Constituinte Jutahy Magalhães,
porque ela toma mais abrangente o artigo.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Se
ninguém deseja discutir, vou colocar em votação.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Sr. Pre
sidente, como ficaria, então, a redação final deste
artigo?

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Nós
acrescentaríamos toda a emenda do Constituinte
Jutahy Magalhães.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - E a
redação ficaria:

"O Congresso, por maioria absoluta de
seus membros, pode decretar o confisco
de bens de quem tenha enriquecido ilicita
mente às custas do cofre público."

Só ISSO?

O SR. RELATOR (Nelton Fredrich) - .."ou
que tenha Sido beneficiário de vantagens finan
ceiras decorrentes de cargo público ou tráfico
de influência".

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Essa
expressão "tráfico de influência", eu acho que,
para constar de uma Constituição, ficariaextrema
mente pesada, ou em termo inadequado. Podería
mos encontrar outro linguajar.

-Além do que, nós discutimos ontem essa
questão de que teria que constar mais um pará
grafo, que é após julgado, porque o Congresso
não poderia, só por iniciativa da própria Casa,
confiscar bens, sem que, a prlorl, tenha sido con
denado em juízo, com fato comprovado.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Apenas
a título de esclarecirnento, na medida em que
se mantém "O Congresso, por maioria absoluta
de seus membros, pode decretar o confisco de
bens...", também está claramente subentendida
essa questão de que há já, claramente formalizada
e decidida, judicialmente levantada, a culpabili
dade. Ainda essa exigência de dois terços significa
um freio enorme para se evitar os abusos, que

poderiam ser, momentaneamente, abusos até
partidários, ou de determinada postura, e até de
perseguição.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Nobre
Relator, com todo o respeito que tenho pela sua
opmíão, que, aliás, é da sua área o assunto e
não da minha área específica, eu acho que na
Constituição, não pode haver nenhum caso de
subentendimento. Tem que ser claro e expresso
o que for aqui contido

Essa é a minha opmião pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o Constituinte Mário de Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO DE OLIVEIRA
- Existem certas circunstâncias que só são resol
vidas através de uma conversa, de influênciapolíti
ca. Isso aí não estaria, por exemplo, limitando?

Nós somos Deputados e dependemos, às ve
zes, de fazer alguma coisa e resolver algum pro
blema urgente; isso não tena problema? Isso não
estaria incluído?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO
Se não gerar enriquecimento ilícito, porque o enri
quecimento ilicito se dá através de algumas for
mas, entre elas, o tráfico de influências. Se não
gerou o enriquecimento ilícito, foi lícito.

Eu gostaria de ponderar ao nobre Constituinte
Osmir LIma o segumte: nesse momento, nós te
mos duas opções, que é acolher, ou não acolher
a emenda. O não acolhimento da emenda leva
a retirar das etapas posteriores de decisão, dentro
da Constituinte, uma VIsão mais abrangente e
mais completa deste caso que estamos discu
tindo. Sem prejuízo - até porque todos participa
remos da Comissão Temática, - de que possa
mos fazer um aperfeiçoamento. E eu próprio, on
tem, até por coerência com o que disse, acho
que se deve aperfeiçoar em dois sentidos: essa
expressão "tráfico de influêncra" e a questão da
participação da decisão judicial sobre o enrique
cimento Ilícito, como base ou não, a ser discutido,
para a decisão que vier a ser tomada pelo Con
gresso.

Com a minha preocupação em função disso,
que fizontem a observação de que pudéssemos
passar à outra etapa de discussão, dentro da As
sembléia Nacional Constituinte, um texto já mais
totahzador e provocador de uma discussão mais
abrangente, sem prejuízo de que todos nós, e
seguramente nisso também liderados pelo com
panheiro Osmir Lima, façamos os aperfeiçoa
mentos necessários.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Continua em discussão. (Pausa). Se ninguém dis
cute, em votação.

Os Srs. que a aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa)

Aprovada, por unanírrudade, a Emenda na 1
do Constituinte Jutahy Magalhães.

Emenda na 2, do Constituinte Arnaldo Martins.
Tem a palavra o Sr. Relator, para a exposição

da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Como
nós, por razões até de registro das emendas, esta
mos obedecendo à numeração, vamos ter que
saltear dentro do articulado.

No art. 25, que é quanto à proposta de emenda
à Constituição, pretende o Constituinte Arnaldo

Martins que, no parágrafo 20
: "Em qualquer das

hipóteses previstas neste artigo, até 90 dias após
aprovação da proposta, 10% dos eleitores, que
dê pelo menos 2/3 (dois terços) das Unidades
da Federação, podem requerer que a proposta
aprovada seja submetida a referendum popular".

Na verdade, o nosso anteprojeto facilitavaextre
mamente a participação popular Como se vê,
a ratificação anterior pelas assembléias, parece
nos que se pode realmente ampliar o percentual,
mas não para 10%, como é o desejo do Consti
tuinte. Nós pensamos em 3% dos eleitores em
pelo menos 113 (um terço) das Unidades da Fede
ração, o que representa, portanto, a msatisfaçáo
de considerável parte de cidadãos, insatisfação
essa que seja capaz de justificar a emenda, a alte
ração menos importante que a reforma, evidente
mente, e submetida à decisão de todo corpo de
Cidadãos.

Pela aprovação parcial, é a manifestação do
Relator

Apenas para reavivar a memória, a que havia
antes era de que este quorum seria de 0,5%
dos eleitores, de pelo menos cinco Unidades da
Federação, que podem requerer para a proposta
aprovada, o referendum popular. Não estamos
alcançando os 10% pretendidos pelo Constituinte
que propôs a emenda, mas sim 3% em, pelo
menos, 1/3 (um terço) das Unidades da Fede
ração.

O SR. PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - Es
tá em discussão.

Tem a palavra o Constituinte Euchdes Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Isso já, na sessão de ontem, nós discutimos
e esses 3% nasceram dessa discussão. Fazendo
alguns cálculos, por exemplo no Rio Grande do
Sul, segundo os dados que o Constituinte Antônio
Britto nos deu, 3% representariam 150 rml eleito
res e o objetivo é de não facrlítar demais que
se apresentem, ou propostas, ou pedidos de refe
rendum, e também que ficasse em 1/3 (um terço)
das Unidades da Federação.

Parece que esses 3% atingem mais o consenso
do que o 0,5% que estava no projeto original
e os 10% propostos pelo Constituinte Arnaldo
Martms.

Eu me manifesto, da mesma forma que ontem,
sobre esses 3%.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO
Vou acompanhar o voto do Relator. Acho que
S. Ex' foi muito feliz ao chegar a uma fórmula
que, se de um lado viabiliza o instrumento, de
outro lado, consegue não torná-lo tão acessível
a ponto de desmoralizá-lo.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - O
Constituinte Ruy Nedel acompanha o Relator?

O SR CONSTITUINTE RUY NEDEL - Sim,
acompanho o Relator

O SR.PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - Pe
la manifestação dos membros da Subcomissão,
fica aprovada a manifestação do Relator e apro
vada, parcialmente, a proposta do Constituinte
Arnaldo Martins.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO
Permite, nobre Relator, sem pretender atrasar os
trabalhos, mas eu tenho a impressão de que seria
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de boa praxe que houvesse a formalização da
colocação, até para que conste.

o SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Es
tá em votação a emenda do Constituinte Arnaldo
Martins.

Os Srs. que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)

Aprovada, por unanimidade, parcialmente.
Emenda n° 3, de autoria do Constituinte Arnal

do MartIns.
Tem a palavra o Sr Relator, para fazer a expla

nação da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Trata-se
de uma emenda supressiva à letra "b" do inciso
I, do art. go

A finalidade da medida é exatamente limitar
a ação do Poder Executivo, como forma de garan
tir a normalidade constitucional

Na atual proposta do Relator, na nossa pro
posta, o texto subordina a decretação das medi
das: Estado de Sítio, Medidas de Emergência, en
fim, as chamadas medidas de exceção excep
cionais, à simples audiência do Conselho de Se
gurança Nacional e do Conselho Constitucional
a que pretende. Enquanto que, no nosso antepro
jeto, essa matéria é analisada previamente pelo
Tnbunal Constitucional

Nós somos pela rejeição da proposta, porque
essa proposta restabelece o Conselho de Segu
rança Nacional e o Conselho Constitucional, que,
segundo o anteprojeto, deixariam de existir, por
que substituídos pelo Tribunal Constitucional. Por
isso, a rejeição à emenda do Constituinte Arnaldo
Martins.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Es
tá em discussão a emenda do Constituinte Arnal
do Martins.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Sou
pela rejeição da emenda, de acordo com os argu
mentos do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Se
ninguém discute, está em votação, para rejeição,
a emenda do Constituinte Arnaldo Martins.

Os Srs. que a rejeitam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Aprovada, por unanimidade,
a rejeição da emenda Arnaldo Martins.

Emenda n° 4, de autoria do Constituinte Ruy
Nedel. Solicito ao Sr. Relator que faça a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - O ilustre
Constituinte Ruy Nedel, ativo participante desta
Subcomissão, busca, através de sua emenda, eh
minar os §§ 1c e 2° e, ainda, com nova numeração
ao 3°, para parágrafo único, do art 17.

"A Constituição poderá ser reformada ou
emendada, segundo as normas previstas
neste capítulo."

Além disso, o ilustre Constituinte, na mesma
emenda, busca manter a redação do art. 20, pas
sando para parágrafo único do art. 19, por ser
aditivo do conteúdo deste artigo. Ao mesmo tem
po, na mesma emenda, busca mudar a redação
do art. 21. Pretende o Constitumte que a proposta
retificada pelas Assembléias Legislativas sejam
submetidas a referendum, dentro de 120 dias,
a contar da publicação do resultado da votação
das Assembléias, e promulgadas pelas Mesas da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
com os respectivos números de ordem. E ainda
acrescenta, nessa mesma emenda, a supressão
do art. 22, por fazer corpo com o artigo anterior
e, ainda pretende o Constituinte, com a sua emen
da, a ehmmação do art. 30, que exatamente faz
referência ao referendum da Constituição e con
clui o Ilustre Componente, com a eliminação do
art 33.

O nosso parecer, Sr Presidente, Srs Consti
tumtes, é de que a pretendida supressão dos §§
1c e 2° do art. 17 transforma o artigo 20 em pará
grafo único do artigo 19 (que já fizemos referên
cia) e agIutina os artigos 21 e 22 e, em conse
qüência, suprime o artigo 22 e elimina os artigos
30 e 33.

A nossa manifestação: pela rejeição, relativa
mente aos parágrafos 1o e 2° do artigo 17, porque
aqui mantivemos a diferenciação entre reforma
e emenda, como ontem longamente diseutimos,
a reforma implica em alterações profundas na
essência da Constituição, na espmha dorsal da
Constituição e, por isso mesmo, deve ter um pro
cedimento e um quorum especiais, que visem
a tornar mais estável e duradouro o texto constitu
cional. Até utilizamos aqui expenências de outros
países, como a Espanha, que prevê dois terços
para que a reforma seja admitida e, após isso,
até a dissolução imediata das Câmaras. Evidente
mente que isso levaria a uma convocação da As
sembléia Nacional Constituinte.

Com relação aos artigos 21 e 22, pelo acolhi
mento da Emenda quanto ao artigo 20, - não
sei se todos estão acompanhando -, manifesta
mo-nos pela rejeição da Emenda referente ao
artigo 30, que prevê seja a Constituição submetida
a referendum. Fundamentamos esta rejeição de
que o desejo do anteprojeto é o de constar o
referendum, sem adentrar na polêmica se será
um referendum parcial, temático ou total. Como
várias outras Subcomissões estão tratando dessa
matéria, evidentemente, o que se busca é trazer
à tona a questão, sem entrar no detalhamento,
partindo do pressuposto da importância de que
haja, ao final desta Constituição, a manifestação
popular, o referendum popular e, pelo referen
dum, teríamos, portanto, a promulgação, seja es
se referendum parcial, temático ou total. Não
entramos nesse mérito de detalhamento, embora
evidente que é de suma importância. Por isso,
mantivemos a rejeição da emenda referente ao
artigo 30, que se procura suprimir. Relativamente
à emenda transformando o artigo 20, em pará
grafo úníco do artigo 19, registramos, em nosso
parecer, que é importante ressaltar que preten
díamos dar destaque a três fases do processo
de reforma constitucional: a do Congresso, que
é o artigo 20, a das Assembléias Legislativas, arti
go 21, e a do povo, artIgo 22 Mas nada impede
que sejam disciplinadas num só dispositivo e, por
isso, a emenda do Constituinte Ruy Nedel, no
que tange a esse assunto, uniformiza a técnica
do anteprojeto, uma vez que, para a emenda, utili
zamos um só dispositivo.Acolhemos, parcialmen
te, portanto, a proposta e os artigos 21 e 22 que
devem, também, integrar o artigo 19, como os
parágrafos 2° e 3°, ficando, como parágrafo 1°,
o artigo 20. Terminamos o parecer pela aprova
ção parcial, enaltecendo esta boa técnica que o
Constituinte Ruy Nedel, em boa hora, lembra, uni-

formizando, portando, o anteprojeto neste assun
to.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Es
tá em discussão a emenda do Constituinte Ruy
Nedel. Com a palavra o autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTERUY NEDEL- Eu gos
taria de iniciar de trás para diante e me penitencio
quanto ao artigo 33, que é fruto da pressa da
leitura de 24 relatórios das Subcomissões e, com
essa modalidade de 3%, que me parece ficam
incorporados, não de três décimos por cento, efe
nvamente, ela tem um grande valor e deve cons
tar.

Sobre o art. 30, tenho uma posição bem clara,
já anterior à instalação da Assembléia Nacional
Constituinte, sou contrário. Já me manifestei aqui,
no início de nossos trabalhos na Subcomissão,
não sou favorável ao referendum popular desta
Constituição. A mim, parece que o referendum
popular foi dado, através do voto de confiança,
para que os representantes da sociedade, nos
mais variados setores, elaborassem a Constitui
ção. Então, contmuo com a idéia de que esta
Constituição não vá a referendum popular, pelo
referendum que a antecedeu na sua constitui
ção.

Sobre o art. 17, preocupou-me essencialmente
o excesso de números de artigos, parágrafos, mcí
sos que a Constituição possa vir a ter, no final
de seus trabalhos, e a redundância me parece
desnecessária. De forma alguma houve a inten
ção de ehminar a distinção entre reforma e emen
da, tanto assim que ainda ontem, no Grande Ex
pediente, fizemos um pronunciamento, de vinte
minutos, só sobre essa nossa temática que, na
minha opinião, por falha minha, não consta em
emendas. Creio que devemos deixar a parte mais
de princípios da Constituição, não só com dois
terços, inclusive, dificultar mais ainda a reforma,
no que me parece é que o que consta aqui é
uma questão de dicionário da língua portuguesa.
Por isso, é que eliminamos os dois artigos. Refor
ma é muito diferente de emenda; é tão diferente
de emenda que a mim pareceu desnecessário
caracterizar esta diferença. Era essa a intenção
da emenda, no que se refere ao art. 17. A Consti
tuição poderá ser reformada ou emendada, se
gundo as normas previstas neste capítulo, cujas
normas deverão deixar bem claro, dificultando
a reforma e dificultando menos o processo de
emendas.

Agora, o que a reforma visa alterar é a estrutura
do Estado, a organização, ou modificar profunda
mente a Constituição. Nisto me parece que o pró
prio termo o deixa bem claro. Nesse sentido, me
pareceram desnecessários, tanto o primeiro pará
grafo quanto o segundo.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) -Es
tá em discussão. Tem a palavra o Constituinte
Euclides Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Acho que a exposição do Constituinte Ruy Ne
deI é muito clara de que, em princípio, não há
necessidade de explicitar, na Constituição, o que
é reforma e o que é emenda. Mas acho que o
próprio processo constituinte em que estamos
trabalhando - ancoro-me naquilo que o Consti
tuinte Antônio Britto havia falado antes - acho
que não tem importância que nós, na Subco-



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sábado 8 173

missão, exageremos nas definições, porque o pró
prio processo constituinte estabelece vános pata
mares de discussões e vários patamares de elabo
ração desse texto, ou seja, depois desta Subco
missão, vai para a Comissão Temática, vai para
a Sistematização, vai para o Plenáno e volta à
Sistematização, retomando em segundo turno, ao
Plenário. Mesmo que pequemos por excesso, nes
te momento, nesta Subcomissão, parece-me que
é válido, e que esse enxugamento se faça no se
gundo ou terceiro estágio, em que participare
mos, no segundo estágio, pelo menos; no terceiro,
alguns de nós participarão, na Sistematização,
mas participaremos no Plenário. Parece-me, res
peitando a argumentação do Constituinte RuyNe
dei, que, neste momento, na Subcomissão, pos
samos pecar por excesso e acho que esse pecado
por excesso é salutar, dentro do processo de dis
cussão.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Es
tá em discussão o parecer da emenda do Consti
tuinte Ruy Nedel. Tem a palavra o Constituinte
Osmir Uma.

O SR. CONSTITUINTEOSMIRLIMA - Acom
panho o parecer do Constituinte Ruy Nedel, em
relação ao art. 30, por entender também que rece
bemos delegação popular para elaborar esta
Constituição, e que tivemos uma ampla partici
pação também dos vários segmentos da socie
dade, na elaboração desse anteprojeto, e causa
nos também preocupação a forma como foi aqui
redigido, sem especificar que poderiam ser sub
metidas as questões mais polêmicas, as que não
houvessem obtido consenso desta Assembléia
Constituinte.

Diante da crise que estamos vivendo, que o
País vivehoje, uma crise que afeta não só a credi
bilidade do Executivo, mas também a do Legis
lativo, submeter a Constituição, no todo, é estar
quase arriscando a não termos uma Constituição,
porque, daqui que tenhamos condições de levar,
aos mais longínquos recantos do Brasil, essas
mudanças que aqui foram colocadas na Consti
tuição, tornar-se-iam quase impraticáveis, não
obstante reconhecer que o que aqui foi colocado
pelo companheiro Constituinte Euclides Scalco
de que poderemos, nesse início, cometer exces
sos, mas acho que o que pudéssemos Já aplainar
nessa fase micial, naquilo em que pudesse ser
usado o bom senso, do que levarmos à Comissão,
seria fundamental. Acompanho em relação ao art.
30 e nos demais o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Continua em discussão. Com a palavra o Consti
tuinte Evaldo Gonçalves.

O SR. CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES
- Sr. Presidente, concordo quase in totum com
o estimado colega Ruy Nedel em Relação a que
nós recebemos uma delegação e admitir que todo
nosso trabalho possa ser submetido a um refe
rendum popular sena até admitir a falta de sobe
rania da Assembléia Nacional Constituinte. Toda
via, sou favorável a que alguns assuntos, a1gums
temas possam ser submetidos a esse referen
dum, não todos, e pouquíssimos. Inclusive isso
foi objeto de uma emenda e não sei por que
ela não apareceu aqui na Subcomissão que apre
sentei estabelecendo que para determinados as
suntos, como por exemplo a pena de morte, o

aborto, a eutanásia passiva, haveria necessidade
obngatória do referendum popular. Essa emen
da não apareceu. Mas é por isso que hoje estou
em dificuldades, pois nem posso estar com o
Constituinte Ruy Nedel, nem posso estar com o
Relator. Não sou pelo referendum amplo e írres
tnto, nem sou pela proibição de referendum.
Acredito que determinadas matérias devam rece
ber a aprovação ou desaprovação do povo brasi
leiro , porque não quero me investir em deliberar
sobre assuntos de tamanha responsabilidade até
de extraordmário conteúdo ético...

O SR CONSTITUINTE RUY NEDEL - V. Ex"
permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTEEVALDO GONÇALVES
- Com prazer, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Este
artigo é um dos mais curtinhos, na sua redação,
de todos que temos. Então poder-se-ia modificar
a redação.

Porque aqui está bem claro: "Esta Constituição
será submetida a referendumpopular". Aqui, está
muito claro que é toda ela que tem que ser sub
metida.

O SR. CONSTITUINTE (Evaldo Gonçalves) -
V. Ex"tem toda razão. Acredito que deva merecer
nossa atenção. Não sei o ponto de vista dos de
mais companheiros da Subcomissão, mas aí te
ríamos uma forma intermediária, nem deixar de
existir referendum, nem ele ser obrigatório e
compulsóno conforme a redação do artigo a que
se refere o nobre Constituinte Ruy Nedel.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR UMA - Só a
título de exemplo: podena "ser todo artigo que
não obtivesse maioria absoluta, ou 4/5 de aprova
ção por parte da Assembléia poderia ser subme
tido a referndum popular," mais ou menos assim.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Pe
ço Iiçença à comissão para dar o meu parecer
sobre o parecer do Constituinte Edvaldo Gon
çalves

Tenho medo de um referendumpopular pois
estaremos dando ao povo brasileiro uma nova
declaração de nossa incompetência. Se o povo
nos delegou poderes para que viéssemos aqui
fazer uma Constituição, por que vamos entregar
ao povo a aprovação ou não de determinados
problemas? Se ele nos delegou, deu-nos poderes,
os poderes estão em nossas mãos para que deci
damos em favor do povo.

Porque, vejam bem, na Situação em que está
o Brasil hoje, como disse o Constituinte Osmir
Uma, na situação em que está o País hoje, subme
ter a um referendum popular uma pena de morte,
como será esse povo conduzido? Submeter ao
referendum popular o aborto? De que maneira
o povo Irá votar sobre o aborto? Sabemos que
muita gente hoje pratica o aborto por desespero,
pela situação em que está o País, contra a sua
vontade. Quantas mães que praticam o aborto,
morrendo, chorando, se lastimando de joelhos,
pedindo perdão a Deus pelo que está fazendo?
Mas tem que fazer para não levar a uma situação
pior os filhos que já têm, para não levar a uma
situação pior a sua própria vida, para não levar
a uma situação pior a vida de seus familiares.

Então, acho que é um pouco de irresponsa
bilidade nossa. Se o povo nos delegou o poder

para que Viéssemos aqui fazer uma Constínnçào,
vamos devolver para o povo aquilo que ele nos
deu? É a mesma coisa que dizermos "toma aqui,
o que não tive condições de fazer por você". Acho
que é um atestado de incompetência dos Consti
tuintes fazerem isso. Estamos aqui, foi um dos
casos inéditos, no Brasil, em que foram eleitos
os Constituintes e muitos parlamentares, que aqui
Vieram, que se submeteram ao sufrágio popular,
o fizeram com a finalidade de virem participar
de uma Nova Constituição brasileira. Depois de
tudo isso, depois desse grande trabalho desen
volvido por muitos homens, no Brasil inteiro, em
que toda a sociedade participou na elaboração
dessa Constituinte, depois que o Governo se em
penhou, em todos os setores, para que esta Cons
tituinte se desenrolasse, como vem desenrolando,
num trabaho sério e incansável, de muitos mem
bros, de funcionários desta Casa que trabalham
diuturnamente, de um Relator, que está aí com
duas noites perdidas, depois de tudo isso vamos
dizer ao povo: "Olhe nós não tivemos condições
de resolver para vocês".

No meu ponto de vista, será uma demostração
de incompetência dos Constituintes. Por isso, eu
sou contra referendum popular.

Nós é que temos o poder do povo para fazer
pelo povo aquilo que o povo precisar. A nossa
consciência é que deve estar atenta a isso sem
que esqueçamos a nossa responsablidade. Esta
mos começando daqui iremos para a Comissão
e, da Comissão, nós iremos à Comissão de Siste
matização, da qual nem todo mundo Iráparticipar.
Logo, Iremos participar da Comissão Temática,
todos aqui. Depois a Comissão de Sistematização
da qual só irá participar o nosso Relator. Aí nós
iremos ao Plenáno. E uma demonstração de in
competência nossa perante o povo, incompetên
cia e irresponsabilidade. Porque se nós formos
colocar na mão do brasileiro, na situação deses
perada em que vive esse povo hoje, de falência,
de dificuladades, de fome, de falta de educação,
de falta de saúde, de falta de tudo, a pena de
morte? Eu não sei nem quem é que o povo vai
pedir primeiro para ser executado. Então, é uma
responsabilidade murto grande nossa. É o co
mandante do navio quem amma e conduz os
seus marínheíros e, quando chega na hora do
perigo, ele arranja uma lancha e caí fora, dizendo:
"Torna conta do barco que eu vou me mandar".
Este é o meu parecer.

Concedo a palavra ao Constituinte Euclides
Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Eu acho que nós estamos diante de um mo
mento muito difícil. Creio que as dificuldades que
o Brasil está passando neste momento; econô
rmcas, sociais e políticas, vão fazer com que esta
Constituinte seja mais próxima do povo. Se nós
fizéssemos uma Constituinte, dentro de um pro
cesso de bem-estar, não creio que nós alcança
ríamos os avanços que esta Constitumte vai alcan
çar. Em princípio, eu posso até concordar que
o referendum nos retira parcela da soberania.
Agora, o referendum constando na Constituição
é mais uma força de pressão em cima da Assem
bléia Nacional Constituinte, para nos levai a fazer
uma ConstItuição que, realmente, atenda aos inte
resses da população. É claro que, se esta Consti
tuição que sair nesse processo for colocada a
referendum, e o referendum rejeitar a Consti-
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tuição, nós, constituintes, estaremos rejeitados.
E a CÂmara terá que ser dissolvida e convocada
nova Constituinte. É uma situação absolutamente
difícil, de um momento grave. É claro que o refe
rendum nos coloca nesse risco. Se a Constituição
for rejeitada pela população, quer dizer que nós
não fomos fiéis à representação que nós recebe
mos em 15 de novembro de 1986. Então, eu
acho que tem que ser bem refletido.

De minha parte, considerando todas as ponde
rações feita pelo nosso ilustre Presidente Fausto
Fernandes, que tem razão, quando dIZ que o mo
mento é desesperador. Mas, nem por ser desespe
radora a situação de uma mãe que vai fazer um
aborto, eu concordo com o aborto. Acho que
o aborto é um atentado à vida, quer dizer, há
outras formas de se evitar o engravidamento, en
fim, de se evitar a gestação de um filho. Isso é
responsabilidade da sociedade, do casal, do indi
viduo e do Governo. Se nós temos uma população
inculta, é responsabilidade do nosso Governo,
porque ele historicamente, nunca se preocupou
com o problema do ensmo, como nunca se preo
cupou com o problema da saúde. Então, é muito
difícil Eu tenho certeza, absoluta, de que, se hoje
for feito um referendum para a pena de morte,
ela será aprovada. Por quê? Porque não há justiça
nesste País.

No meu Estado, no Estado do nosso Relator,
nos últimos 2 meses, foram feitos 3 lmchamentos.
Por quê? Porque lá eles sabem que a justiça não
funciona.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Permite V.Ex"um aparte?

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
-Pois não.

o SR. PRES[DENTE (Fausto Fernandes) 
Constituinte Euclides Scalco, eu pergunto: Será
que a nossa sociedade está realmente preparada
para ter, na lei a pena de morte? Ou será que
essa pena de morte só servirá para aqueles que
pagam o preço, como vêm pagando até hoje,
das grandes desgraças que acontecemno País?
Quer dizer, é o pobre infelIz que vai pagar tudo.
Os grandes ladrões, os grandes criminosos, os
grandes traficantes estão todos soltos. Nenhum
está na cadeia

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Mas, nobre Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Nós vamos colocar o povo na miséria de novo.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- É exatamente por isso que eu sou contra a
pena de morte Mas eu digo que a população,
lá em baixo, hoje, se votar, vota pela pena de
morte. Por que acontece isso? Porque as ínstmn
ções brasileiras nunca funcronararn e não funcio
nam. É por isso que, muitas vezes, o povo faz
justiça pelas próprias mãos Eu sou contra a pena
de morte. Embora, em princípio, eu considere
que nós temos legitimidade e soberania para ela
borar essa Constituição. Eu não sou contra o refe
rendum, porque o referendum é uma força de
pressão em cima de nós Constituinte, para que
façamos uma Constituição que realmente atinja.
Agora, o referendum popular, pelo que está es
crito aqui, não é fácil de ser conseguido, porque
é preciso 3% dos eleitores de cada Estado, de

1/3 das Federações, no mínimo ou da Consti
tuição, no globo esse não precisa referendum
nenhum; não precisa de solicitação nenhuma. No
caso das emendas, precisa 3% de 113 das unida
des. Não me parece que seja descabido manter
essa proposta de referendum, nesse aspecto de
ser uma pressão em cima de nós, para que, real
mente, respondamos aquilo que o Brasil está ne
cessitando neste momento.

O SR CONSTITUINTE RUY NEDEL- Permite
um aparte? O bnlhante Constituinte já era meu
amigo antes de me conhecer, porque eu o conhe
cia na sua luta política Embora não sendo do
mesmo Estado, eu acompanhava os seus passos
e sempre o admirei O Rio Grande do Sul tem
se espraiado por este Brasrl imenso Mas eu quero
que seja avaliada aqui, polos companheiros Cons
títumte, a determinação que faz este artigo, que
nos manda colocar toda a Constituição ao refe
rendum popular, e esta ConstItuição será subme
tida ao referendum popular. Eu quero alertar
também, e sou medularmente pela supressão,
por vánas razões, mas quero lembrar que o refe
rendum popular dos artigos para as emendas,
como seja a questão do aborto, ele está garantido,
eliminando-se este artigo. Este artigo diz que toda
esta Constituição necessáriamente irá para o refe
rendum popular. É muito grave, quando nós te
mos vários artigos deixando bem aberta à mani
festação da sociedade, sobre coisas que ela sente
e sobre as quais ela se angustia. Podem requerer
referendum popular sobre a pena de morte; eles
podem fazer emendas; as assembléias legislativas
podem fazer, as sociedades podem fazer, desde
que tenha 3% de alguns Estados da Federação.
O referendum popular sobre coisa que a socie
dade sente, na sua indíviduaíidade.iestá resguar
e artigo. Este artigo é um processo de provocação
contra nós, contra a sociedade; é uma determi
nação da nossa incompetência, da incompetência
do eleitor no ano eleitoral, ele cria um choque
para uma convulsão social, aproxima muito um
litígiode forças, para que seja rasgada, essa Cons
tituição, logo ao alvorecer dos seus primeiro dias.

Recordo-me que, aqui, ouvindo depoimentos
dos mais brilhantes e de notório saber da nossa
Pátria, eu dizia que uma Constituição poderá ter
assinado seu atestado de óbito no dia da publica
ção. Este é um dos atestados de óbito que assina
mos: na sua publicação, ela já estará com a pena
de morte determinada.

Não estou entrando no caminho da angústia
da sociedade e da crise, seja econômica, seja
política. A Assembléia Nacional Constituinte só
surge em momentos de crise na história de qual
quer Nação. Se não há crise, não há razão para
uma assembléia nacional constituinte.

Esta Assembléia Nacional Constituinte, com a
aompetência de fazer seu Regimento Interno, ser
ve de exemplo para todas as nações do mundo.
Nunca houve, pelo meu parco conhecimento, pe
lo menos, uma assembléia nacional constituinte
que tivesse tanta representatividade popular e que,
ao mesmo tempo, tivesse todas as suas portas
abertas para a sociedade vir depor, nos ensinar,
nos mostrar as angústias e exigir aqui dentro.

As minorias tiveram quase 40 audiências. T0

das as Subcomissões tiveram audiências dos
mais variados setores. Vejam, por exemplo, o que
houve de audiência na Subcomissão da Reforma
Agrária: foi a CONTAG,a Igreja, a Sociedade Rural

Brasileira, dos mais conservadores aos mais pro
gressistas; dos mais reacionários aos mais revolu
cíonártos, Toda a sociedade se apresentou, deba
teu, discutiu, inclusive vaiou. Este patrimônio deve
ser resguardado, até em respeito a nossa Pátria.
Com esse artigo, da forma como está posto, esta
mos pedindo uma convulsão social, uma revolu
ção ou um golpe.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Continua em discussão

O SR. CONSTITUINTEEVALDO GONÇALVES
- Sr. Presidente, eu pediria a palavra novamente.

Acho que fuimal-interpretado por V.Ex"Jamais
quis insinuar que deveríamos nos demitir, nos
exonerar da grande responsabilidade de partici
parmos da elaboração da nova Constituição.

O que fiz foi dar notícia à Subcomissão, e por
isso a minha dificuldade de votar tanto na emenda
do nobre Constituinte Ruy Nedel, quanto no pare
cer do Relator. Estou responsável por uma emen
da que, não sei por que, foi destinada à Subco
missão dos Direitos e Garantias lndívíduais e rece
beu o número leOO??-6.

Essa parafernália, que tomou conta da nossa
Assembléia Nacional Constituinte, fez com que
essa minha emenda fosse para a Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais. Naturalmen
te, porque se trata de pena de morte, de eutanásia
e de aborto.

O fato é que continuo defendendo meu ponto
de vista, que pode ser vencido, o que é natural:
estamos aqui para fazer prevalecer nossos pontos
de vista Entendo e vou continuar entendendo
que há matéria de tanta relevância, sobretudo pelo
seu aspecto moral, ético e religioso São pouquís
simos esses temas, que no meu modesto juízo,
devem merecer uma apreciação, ser objeto de
um referendum ou de um plebiscito.

Minha dificuldade é que não posso ser pela
redação do nobre Relator, porque ela é ampla,
embora esse referendum esteja submetido a de
terminados critérios e exigências. Ele não é tão
acessível à iniciativapopular, porque vai depender
da satisfação de uma série de pré-requisitos e
exígências

Quanto à possibilidade de eliminação total do
referendum, como quer o nobre Constituinte Ruy
Nedel, eu não poderia vislumbrar nenhuma pers
pectiva de ver realizado qualquer plebiscito sobre
aquelas rnatênas referidas na minha emenda, cujo
número fIZ questão de registrar, aqui, nos Anais
desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - V.Ex"
me permite mais um aparte?

O SR. CONSTITUINTEEVALDO GONÇALVES
- POIS não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Veja
mos o artigo 31. De seu inciso lll, consta o refe
rendum popular. O pleito de V.Ex"está incluído,
mesmo eliminando-se o artigo 30.

O art. 25, § 2°, diz:
"Em qualquer das hipóteses previstas até

90 dias após a aprovação da proposta, 3%
dos eleitores de pelo menos um terço de
unidades da Federação podem requerer que
a proposta aprovada seja submetida a refe
rendum popular."

Constava meio por cento de cinco unidades,
foi alterado para 3% de um terço de unidades.



Agosto de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sábado 8 175

As propostas de V Ex" estão incluídas no art.
25 e no a~. 31, 111.

Volto a insistir - perdoem a minha insistência
em apartes - que este artigo tem uma conotação
que me parece bem diferente.dasua Idéia.

O SR. CONSTITUINTE EVALDOGONÇALVES
-Agradeço os esclarecimentos reiterados do no
bre Constituinte Ruy Nedel.

A dúvida poderia ser dirimida pelo Relator. V.
Ex" considera o art. 30 indispensável a que os
demais, inferidos pelo Constítumte Ruy Nedel, ti
vessem Vigência no seu parecer? Ou uma coisa
independe da outra? Gostaria de OUVIr a opmíão
do nobre Relator.

'0' SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Sem
dúvida, independe. Estamos tratando aqui de uma
referência muito tipificada e especificada quanto
à atual Constituição. Quanto a emendas e refor
mas, teríamos todo aquele leque de oportunida
des.

Eu gostaria de acrescentar dois pontos: o pri
meiro é quanto ao mérito da questão, sem dúvida,
o referendum popular de uma Constituição tem
provado, nos últimos tempos, em todos os países
em que essa prática se estabeleceu, ser um ex
traordináno Instrumento até de pedagogia políti
ca, CÍvica e de valorização das instituições. Há
um aprendizado que se estabeleceu em cima de
um pensamento de Descartes, ou seja, o de que
ninguém se afeiçoa a não ser àquilo de que real
mente participa. Quanto mais a população partici
passe dos debates e, evidentemente, do referen
dum sobre uma Constituição, mais ela se subme
teria a essa Constituição e seria vigilante, no sen
tido de que ela fosse realmente aplicada. Teria,
portanto, um efeito duplo De um lado, para o
próprio cidadão, que estaria se envolvendo e se
responsabilizando. De outro, porque cobraria
muito mais a responsabilidade das autoridades.

Evidentemente, a questão é polêmica. Mas eu
completaria o raciocímo em cima de um ponto
que, me parece, neste instante, fundamental trazer
à discussão. O Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, no art. 59, § 1°, estabelece:

"Os projetos de resolução se destinam a
regular maténa de caráter administrativo ou
de natureza regimental, ou ainda relativa à
consulta plebíscrtáría, nos termos do art 61
deste Regimento."

O art. 61 é bem explícito:

"O projeto de resolução que vise a regular
e disciplinar a consulta plebiscitária poderá
ser apresentado dentro de 10 dias, contados
da pubhcaçâo dos avulsos do projeto de
Constituição."

Em outras palavras, o nosso Regimento Interno
já prevê o instrumento plebiscitário.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Ele prevê a possibilidade.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Con
cordo com a observação. Ele prevê, desde que
seja requerido pelo número regimental. Quando,
no art. 30, colocamos de maneira genérica: "Esta
Constituição será submetida a referendum po
pular", realmente, passamos por essa questão de
mérito e nos baseamos um pouco no Regimento
Interno, ele abre essa possibilidade. Como bem
disse o Constituinte Euclides Scalco, são apenas

'acenos que se colocam, neste momento, para
as outras etapas da Comissão Temática, e assim
por diante.

Evidentemente, caberia - apenas levanto, co
mo uma mera sugestão, sem tentar influenciar
absolutamente nada, pois é o único que poderia
fazê-lo - ao próprio autor da emenda uma pro
posta substitutiva, pois, regimentalmente, é quem
poderia tomar esta providência, mantendo sua
emenda, que levaríamos à decisão

O texto pode até estar bastante explicitado. Dou
agora a minha opinião pessoal, embora não seja
esse o momento de explicitá-Ia. Entendo que não
se deve levar a referendum a nova Constituição,
globalmente, mas tão-somente aqueles pontos
temáticos - não digo ainda nem especificados
- mais polêmicos.

Isso só poderá ser avaliado na sequência dos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Foi essa a motivação que tivemos ao mclutr o
art. 30, que prevê que esta Consutuíção será sub
metida a referendum popular. Evidentemente,
sairia desta Subcomissão esta manifestação, se
aprovado o artIgo da forma em que se encontra
no anteprojeto.

Constituinte Euclides Scalco, se partirmos do
pnncípro de que a Constítuição não deve ser posta
a referendum globalmente, mas só nos seus
pontos polêrmcos, concordo com o Constituinte
Ruy Nedel em que deva ser. retirado. Ou coloca
mos toda a Constituição ou, se não for global
mente, ficamos com o art. 17 e eliminamos o
art. 30.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o Constituinte Ruy Nedel.

O SR CONSTITUINTE RUY NEDEL - Como
autor, rotulei várias emendas sob o número de
uma, mais para facilitar o trabalho do Relator.
SeI que, dírrunuíndo-se o volume de papéis, en
globando-os num bloco só, o processo laboral
fica mais rápido.

Dentro do rótulo de várias emendas numa só,
pediria a votação em separado do art. 30. Não
pretendo entrar com nova formulação redacional
do artigo, onde - sabemos - a palavra poderá
em vez de "será" já mudaria muito.

Eu, assim como o nosso eminente Relator, te
mos consciência plena do Regimento, o que S.
Ex"quis, quando deixou para uma discussão pos
terior a questão do referendum popular. Lem
bro-me, como se fosse agora, das palavras do
Constituinte Fernando Henrique Cardoso A mim
me pareceu que, nas entrelinhas, S. Ex', em si,
preferiria não colocar; mas, para evitar polêmica
de Regimento Interno, deixou para a Assembléia
Nacional Constituinte a posteriori. Agora, já esta
mos dando uma direção muito forte a essa ques
tão, porque a Subcomissão, não só merece, como
exige respeito; não só a Subcormssáo, mas tam
bém a competência do Relator.

Mantenho, então, pessoalmente, não a intenção
de modificar a redação, mas de deixar para a
votação em separado neste Plenáno. E sou pela
rejeição do artigo.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Tem a palavra o Constituinte Evaldo Gonçalves.

O SR. CONSTITUINTE EVALDOGONÇALVES
- Sr. Presidente, eu gostaria de insistir, solici
tando a atenção do ilustre Relator e do Consti-

tumte Ruy NedeI, que o art. 30 não tem nada
a ver com o art. 17..Pode ser que eu esteja labo
rando num equívoco. São duas matérias distintas.

Quando o art. 17 estabelece a possibilidade
de referendum, fá-lo sobre emendas que pos
sam ser apresentadas após a promulgação da
nova Constíturção. E um assunto totalmente dife
rente. Se alguém quiser emendar a próxima Cons
tituição, obtido o quorum exigido, essa emenda
poderá ou não ser submetida a referendum.

O espírito do art. 30 é o de um referendum
apriorístico, digamos assim. A Constituição só se
ria promulgada se fosse submetida a referendum
popular, no todo ou em parte.

Se eu estiver laborando em equívoco, queria
ser advertido pelo nobre Relator, para não ficar
mos aqui em discussões bizantinas

Quando sugiro, através de propostas, que te
mas polêmicos sejam submetidos a referendum,
quero que isso se faça antes de serem Incluídos
na Constituição, e não a posteriori. O que ocorre
com o art. 17 é um disciplinamento a respeito
de emendas posteriores à promulgação da nova
Constituição

Quer me parecer que são matérias totalmente
distintas, Sr. Presidente, Sr. Relator. O Constituinte
Ruy Nedel me chama a atenção para o art. 25,
mas o seu disciplinamento nada tem a ver com
o disposto no art. 30.

O Relator deseja que todos os artigos da nova
Constituição ou parte deles sejam submetidos,
antes da sua promulgação, a referendum popu
lar. São capítulos diferentes. Eu gostaria de obter
esclarectmentos a respeito diSSO do nobre Consti
tuinte-Relator Nelton Friednch.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - POIS não,
ilustre Constituinte Sem dúvida, temos três ques
tões, segundo a intervenção do nosso dinâmico
participante desta Subcomissão.

Primeiro, o art. 17 realmente diz respeito a
emendas e reformas, passando por referendum,
com a Constituição em vigor, portanto, à plena
vigência, à plena eficácia.

O segundo ponto a pretensão do art. 30 é exata
mente de tipificar; de exclusiamente se fixarnesta
Constituição, até porque incluímos o capítulo das
Disposições Transitórias. Não tem nada a ver com
o corpo, com o principal do nosso anteprojeto.
Portanto, está contemplado o referendum nas'
Disposições Transitórias.

O terceiro ponto, a manifestação do ilustre
Constituinte é no sentido de que far-se-ía o refe
rendum no período de construção da nova Cons
tituição.

Quando o Relator pretendia e pretende o refe
rendum popular, isso pode não estar traduzindo
ipsis Iitteris a sua motivação. Nosso desejo é
que esta Consntuíção seja submetida a referen
dum popular, evidentemente, dependendo da de
cisão e desta manifestação: se seria em globo,
em temas ou sobre matérias especificas. Quando
fala em temática - é o que defendo - não é
especificamente à questão do aborto, não é espe
cificamente à questão da pena de morte, seriam
áreas temáticas, como por exemplo, a área da
economia, direito do trabalhador, direitos sociais,
direitos individuais, como temos a distribuição por
Comissões Temáticas. Nesse sentido, era o que
pretendíamos buscar com esse artigo. Parece-me
que a redação não traduz bem isso, porque é
muito imperativa. Pelas intervenções, a ínterpre-
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tação que faço é a de que o art. 30 estana colo
cando que esta Constituição deverá ser subme
tida, será submetida, quando o desejo é de que
se abrisse essa possíblhdade, essa janela. Sem
dúvida, teríamos que decidir.

o SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Continua em discussão. (Pausa) Se ninguém dis
cute, ern votação o parecer do Relator.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Inclusive,
Sr. Presidente, é preciso destacar a solicitação
do Constituinte Ruy Nedel de separar o art. 30
dos demais que compõe a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em votação o parecer. O art. 30 será em destaque.
Trata-se do parecer do Relator, com exceção do
art. 30.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Proponho que se vote primeiro o destaque
do Constituinte Ruy Nedel sobre o art. 30 e, de
pois, se vote o parecer do Relator, que aceita,
em parte, a emenda do Constituinte Ruy Nedel.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Es
tá em votação o destaque do Constituinte Ruy
Nedel, sobre o art. 30. (Peusa)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Sr. Presidente, requeiro votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Como vota o Constitumte Osmir Uma quanto ao
destaque?

O SR. CONSTITUINTE OSMIR UMA- Posso
fazer a votação, inclusive, com declaração?

Quero, antecipadamente dizer que não sou
contra o referendum popular, apenas na forma
como foi colocado neste artigo. A nossa preocu
pação, em relação ao que aqui foi dito, e que
uma boa parcela da população brasileira está en
tendendo que essa Constituição é a solução de
todos os problemas, quando ela é o caminho
para que as coisas funcionem. Evidentemente,
no início, que haverá uma rejeição natural da so
ciedade. Daí,sou contra esse artigo, a forma como
foi redigido, e a favor da sua supressão, de acordo
com a emenda do Constituinte Ruy Nedel.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Como vota o Constituinte Evaldo Gonçalves?

O SR. CONSTITUINTEEVALDO GONÇALVES
-Sr. Presidente, lamento não poder acompanhar
o voto do ilustre companheiro, de vez que propug
no para que determinadas matérias sejam objeto
de uma emenda da Subcomissão. Proponho que
determinadas matérias devem ser submetidas ao
referendum popular, assim, voto com o Relator.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Como vota o Constituinte José Camargo?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CAMARGO 
Voto com o autor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Como vota o Constituinte Euclides Scalco?

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Pelas razões que coloquei, voto com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Es
tamos votando o destaque para ser suprimido
o art. 30.

Como vota o Constituinte Mário de Oliveira?

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO DE OLIVEIRA
- Sou pela supressão.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Como vota a Constituinte Moema São Tiago?

A SRA CONSTITUINTE MOEMA SÃo THIAGO
- Voto pela não supressão.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com vota o Constitumte Antero de Barros?

O SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Pela não supressão.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Como vota o Constituinte Relator?

O SR. RELATOR (Nelson Friedrich) - Voto
com o parecer manifestado.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Vo
to com o autor. Aliás, se houver empate, votarei
para desempate. (Pausa.)

Votaram "sim" 6 Srs. Constituintes e "não" 5.
Está rejeitado o destaque, em virtude de não

ter sido alcançado o "quorum" regimental para
sua aprovação.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Temos
11 (onze) presentes. Evidentemente, temos quo
rum para votar. Quando há uma disputa, como
aconteceu agora, quando há uma controvérsia
segundo o § 2°do art. 21 ,teríamos que ter maioria.

OSR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes)-To
da a matéria, aqui, teria que ser por maioria

O SR. CONSTITUINTERUYNEDEL- Eu gos
taria de ver a norma regimental das subcomis
sões, porque esta aqui é para o Plenário.

Houve, por parte do Regimento, como norma
de decisão. Pela informação da própria Asses
soria, da Comissão Temática, subsidiariamente,
todas as Subcomissões estão seguindo o Regi
mento Inteno.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) -Art.
21. "Cada comissão fará a distribuição do seu
trabalho e marcará prazo para a duração dos de
bates. § 1c Aplica-se às emenda apresentadas,
nas Comissões e Subcomissões, o disposto no
§ 2°, do art. 23 deste Regimento. § 2° As delibe
rações nas Comissões e Subcomissões exigirão
maioria absoluta de votos".

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Esse
destaque precisará de uma nova votação.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Há
quorum, mas para ser aprovado é preciso que
haja maioria absoluta. Teria que ter (10) dez votos.
O anteprojeto foi aprovado por unanimidade. A
emenda do Constituinte Ruy Nedel foi rejeitada.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Em
outras palavras, quer dizer, que dificilmente uma
matéria será aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - O
anteprojeto já está aprovado. As emendas é que
terão dificuldades de o serem.

ASRA.CONSTITUINTEMOEMASÃO THIAGO
- Tenho admiração pelo procedimento demo
crático do nosso Relator, o que, inclusive, não
se repitiu em outras Subcomissões. Parece-me
que essa metodologia é excessivamente autori
tária e dá ao Relator um poder excessivo. No caso
de S. Ex", que é democrata, tudo bem. Em a1gu-

mas Subcomissões, eles estão tendo problema
com arbítrio dos Relatores. Penso que isso causa
problemas. Quero manifestar isso como uma
preocupação.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Nobre Constituinte Moema São Thiago não é o
caso da nossa Subcomissão.

ASRA.CONSTITUINTEMOEMASÃO THIAGO
- Não é o caso do nosso Relator.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - É falta
de consciência dos Membros das Subcomissões
que não estão comparecendo. Somos 18 dezoito
membros nesta Subcomissão e estão presentes

apenas 10 dez. Portanto, faltam 8 oito . O Sr.
Relator não tem culpa disso. Somos 11 onze, com
o Suplente. Não é o caso de o Relator estar sendo
autoritário, mas os Membros da Subcomissão não
estão comparecendo para-votar.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - S. Ex'
não quis dizer que o Relator tivesse sendo autori
tário, e sim o Regimento que o é.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Penso que, se o Regimento determina assim,
não adianta discutirmos sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Mas o Regimento foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- É preciso tocarmos para a frente. Vamos resol
ver esse problema na Comissão Temática.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) -Es
tá rejeitada a Emenda do Constituinte Ruy Nedel.

Está em votação o parecer do Relator. Os Srs.
Constituintes que votarem a favor do parecer par
maneçarn sentados. (Pausa.)

Aprovado, por unanimidade.
Emenda n° 5, de autoria do Constituinte Ge

raldo Campos.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, para a expo

sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Dustres
Constituintes, a pretensão do Constituinte Geraldo
Campos é de supressão do art.l O, alínea"h". Insti
tuímos, como parte legítima para propor ação
de inconstitucionalidade em tese, o defensor do
povo nas questões que lhe são pertinentes. É fun
damentai, mais uma vez, insistirmos de que os
maiores avanços que poderemos ter, na opinião
deste Relator, nesta Constituição, diz respeito ao
Tribunal Constitucional e, dentro das suas atribui
ções, a questão da inconstitucionalidade em tese,
como também a da inconstitucionalidade por
omissão. Incluimos, entre os que podem e têm
legitimidade, ad causam,para acionar o Tribunal
Constitucional, o defensor do povo. E o ilustre
Constituinte deseja a supressão da alínea "H",
que prevê, exatamente, o defensor do povo.

Como Relator, buscando a rnédra da opinião
desta Subcomissão, e analisando que não há de
mérito a atuação do Ministério Público, muito me
nos restrição à sua competência, procuramos pre
servar a instituição do defensor do povo, opinando
p~La rejeição a esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Es
tá em discussão a emenda do Constituinte Ge
raldo Campos. (Pausa) Não havendo quem quera
discutir, em votação. Os SI" Constituintes que vo-
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tarem a favor da rejeição permaneçam sentados.
(Pausa.)

Rejeitada, por unanimidade, a Emenda n° 5.
Emenda n° 6, de autoria do Constituinte Ge

raldo Campos:
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friednch) -A ques
tão é análoga,. Porque se refere às atnbuições
do defensor do povo Portanto, mantivemos a re
jeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão a Emenda do Constituinte Geraldo
Campos. (Pausa.) Se ninguém quiser discuti-la,
em votação

Os Sr" Constituintes que votarem pela rejeiçáo
permaneçam sentados. (Pausa.)

Rejeitada, por unanimidade, a Emenda n° 6.
Emenda n° 7, do Constituinte Geraldo Campos

Concedo a palavra o Sr. Relator para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Trata-se
da mesma manifestação, com a mesma justifi
cativa. Por isso, pela rejeição. Em discussão.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Se
ninguém quiser discuti-Ia, em votação.

Os Srs. Constituintes que votarem a favor da rejei-
ção permaneçam sentados. (pausa.)

Rejeitada, por unanimidade, a Emenda rr 7.
Emenda rr 8, do Constitumte Geraldo Campos.
Concedo a palavra ao Relator para a exposição

da matéria.

O SR. RELATOR (Nelson Friedrich) - Trata-se
da seqüência da matéria. Portanto, a mesma opi
nião do Relator, rejeitando a Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Em discussão a Emenda n° 8 do Constituinte
Geraldo Campos. (Pausa.)

Se ninguém quiser díscutí-le, em votação.

Os Srs. Constituintes que votaram a favor da
rejeição permaneçam sentados. (Pausa.) Rejeita
da, por unanimidade, a Emenda no 8.

Emenda n° 9, de autoria do Constituinte Jairo
Carneiro.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo
sição da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Pretende
o Constituinte Jairo Carneiro instituir a írnprescrítl
bilidade da punição dos crimes contra a Consti
tuição e o regime democrático. É inadmissível,
pela melhor ótica do Direito, manter-se uma pena
imprescritível. Por isso hrnítamo-nos de que a Irn
prescritibilidade aconteça a partir do restabele
cimento da ordem constitucional. Pela rejeição
da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão a Emenda n° 9 do Constituinte
Jairo Carneiro. (Pausa.) Se ninguém quiser discu
ti-Ia, em votação.

Os Srs. Constituintes que votarem a favor da
rejeição queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada por unanimidade, a Emenda n° 9.

Emenda rr 10, de autoria do Constituinte Jairo
Carneiro.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo
sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Essa
proposta é similar a uma antenor decidida por
esta Subcomissão. Pretende previamente auto
rizar o Senhor Presidente da República a decretar
Estado de Sítio. Estado de Emergência e (?) deli
berar sobre a sua suspensão. Deseja que não
se pretenda subordinar a decretação do Estado
de Sitio, de Emergência à prévia autorização do
Congresso Nacional.lncluimos no nosso antepro
jeto, que o Tribunal Constitucional é que terá a
prévia competência de avaliar a decretação do
Estado de Sítio, com a imediata remessa ao Con
gresso para que, em 48 horas, confirme ou sus
penda o Estado de Sítio. Por ISSO, nós somos
pela rejeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.) - Se ninguém quiser
discuti-la, em votação.

Os Srs, que votam a favor da rejeição perrna-
neçam sentados. (Pausa.)

Rejeitada por unanimidade, a Emenda n° 10.
Emenda n° l l , do Constituinte Jairo Carneiro.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo-

sição da matéria

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - É no
mesmo raciocínio a pretensão. Rejeitamos, por
que a audiência prévia do Tribunal Constitucional
é um instrumento que evita o cometimento, a
responsabilidade exclusiva do Presidente da Re·
pública em assunto dessa magnitude. Pelo ante
projeto, insistimos que o Congresso Nacronal, em
48 horas, é que vai dizer, politicamente, do acerto
da medida. Pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém quiser discuti-la, em votação. Os
Srs. que votam a favor da rejeição permaneçam
sentados. (Pausa.)

Rejeitada por unanimidade, a Emenda n° 11.
Emenda n° 12, do Constituinte Costa Ferreira.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para fazer

a exposição da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Pretende
o Constituinte que a proposta de emenda à Cons>
títuição deva ser discutida e votada em sessão
do Congresso Nacional, em dois turnos, conside
rando-se aprovada, quando obtiver 2/3 dos votos
favoráveis de cada Casa e a ratificação de mais
da metade das Assembléias Legislativas, por deci
são de 2/3 de seus membros. Nós optamos pela
rejeição, porque a preocupação, do ilustre Consti
tuinte, em garantir rigidez à Constituição está aten
dida, em virtude do que nós já criamos de meca
nismos, inclusive com o estabelecimento de inter
valo, para que haja votação entre um turno e outro.
Além disso, a participação das unidades da fede
ração, das assembléias legislativas e dos cída
dãos, por referendum, pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.) Se ninguém quiser discu
ti-Ia, em votação. Os Srs. que votam a favor da
rejeição permaneçam sentados. (Pausa.)

Rejeitado, por unanimidade, a Emenda n° 12.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) -Sr. Presi
dente, por uma lamentável falha ao se elaborar
a emenda n- 13, ao contrário do nosso parecer,
que faz referência à emenda de Evaldo Gonçalves,

Ilustre participante desta Subcomissão, com assí
duidade e competência, o erro gráfiCO perma
nece, como sendo de autoria de Erico Pegoraro.
Nós tomaremos providência na correção defím
tíva, porque trata-se de uma proposta de autoria
do Ilustre participante desta Subcomissão, Evaldo
Gonçalves

O SR. PRESIDENTE (fausto Fernandes) 
Em discussão. Com a palavra o Constituinte Eval
do Gonçalves, autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE EVALDOGONÇALVES
- Sr. Presidente, o art. 18 da proposta do Relator
diz que a proposta de reforma da Constituição
poderá ser apresentada, em primeiro lugar, "pelo
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados e
pela maioria de seus membros". Indiscutível, acre
dito, esse item. O item segundo, "por mais da
metade das Assembléias Legislativas dos Esta
dos, manifestando-se, cada uma delas, pela maio
ria de seus membros". Também acho que será
assunto pacífico. Item terceiro, "por meio por cen
to dos eleitores de, pelo menos, mais da metade
das Unidades da Federação". Também acho que
não temos porque ser contra esse item.

Eu acrescentei o Item quarto, nos seguintes
termos: "de mais da metade das Associações de
Municípios Brasileiros, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria de seus membros". Eu
quis descer à base municipal Eu quis também
que os Mumcípios pudessem propor emendas
à futura Constituição, já que, pela proposta do
Relator, o eleitor brasileiro, desde que obtenha
um determinado número, pode apresentar pro
posta. Não é isso, nobre Constituinte?

Antes de chegar realmente à iniciativa popular
propriamente dita, eu quis prestigir e contemplar
o Poder municipal, engendrando essa fórmula de
que, como não seria possível quatro rrul Mumcí
pios apresentarem emendas, estabeleci que as
emendas poderiam ser apresentadas através das
suas Associações. Portanto, de mais da metade
das Associações dos Municípios Brasileiros, rnaru
festando-se, cada uma delas, pela maioria de seus
memb'ros

Eu acho que seria uma partrcípação da base
municipal no processo de reformas, de emendas
da nova Constituição. Lógico que o item quinto
é o mesmo críténo, desta feita, contemplando
os vereadores, através das suas Associações de
Vereadores.

O argumento do nobre Relator é daqueles que
realmente tendem a convencer. O nobre Consti
tuinte Nelton Friedrich admitiu que essa partici
pação dos Mumcípios podena ser dada quando
da elaboração das Constituições Estaduais. Des
de que nós estamos numa República Federativa
e nós realmente iríamos até a participação dos
Estados, através das Assembléias LegislatIva do
País. Pois bem, mas eu insisto, Sr. Presidente,
deixando os meus companheiros muito à vonta
de, aqui - afinal, nós estamos numa Subcomis
são democrática, desde a postura elegante do
Presidente à postura democrática do Sr. Relator,
admitindo até que emendemos, sem termos o
direito de fazê-lo - absolutamente à vontade. Eu
quis, com isso, para que não houvesse acusação
de que nós estaríamos preterindo os Municípios '
e as Associações de Vereadores, de quem tanto
nós dependemos e de quem tanto depende esta
Nação, nós estaríamos preterindo essa parcela
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importante da opinião pública, de forma política,
do processo de emenda da futura Consntuição
brasileira.

É este o meu propósito, o meu Intuito e, se
porventura eu conseguir aquele quorum prívile
gIado de dez votos "sim" eu, de antemão,já quero
me sentir rmnto honrado e agradecido.

Sr. Presidente, essa é a defesa oral que eu faço
Sei que as razões do Ilustre Relator são muito
fortes e eu rendo, como tenho feito aqui, as mi
nhas melhores homenagens ao seu talento, à sua
capacidade de trabalho. Eu sei que tem Sido uma
constante, ao longo desses dias, que têm prece
dido o relatório final desta Subcomissão, mas,
como fez o Deputado Ruy Nedel, acho que eu
tenho o dever até de defender a minha proposta
perante esta ilustre Subcomissão, dizendo que,
absolutamente, um resultado negativo não dimi
nuirá o entusiasmo, nem a simpatia, nem o apreço
pelos nobres companheiros de Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão Tem a palavra o Constituinte Ruy
Nedel

O SR. CONSTITUINTERUY NEDEL-O nobre
companheiro Constituinte Evaldo Gonçalves é
muito hábil além de competente, é extremamente
hábil na conquista de votos. Eu reconheço que
me falta essa habilidade e, talvez, por isso, eu
tenha perdido, tenha havido uma disputa tão pare
lha que acabou na rejeição do meu destaque

Mas, exatamente por essa habilidade - sou
um cirurgião acostumado a conviver com o pro
cesso doloroso do paciente, e curá-lo, através da
dor, a cortar um abscesso, para que flua a matéria
purulenta, pior amda quando é uma criança, é
mais doloroso ainda para nós porque ela geme
se contorce quando a anestesia local não pega
nesses casos, e a anestesia geral é um risco que
pode ser evitado - eu aproveito a minha crueza
- mas não confundam com crueldade - apro
veito a minha crueza, para ser o advogado do
diabo nesta questão.

Eu conheço as Associações de Municipios, co
mo sei que todos os Constituintes conhecem
quem convive, não em área metropolitana, não
nas Capitais dos Estados, mas num conjunto de
municípios de médio e pequeno portes, tem uma
vivência maior na questão do trabalho das Asso
ciações de Municípios Brasileiros. Eu sei do poder
administrativo dos Prefeitos aglomerados numa
reqião, para discussão eles são cooperativistas,
profundamente coporativistas; não nego o estu
pendo valor, a importância da função deles, que
é fundamental, mas não entendo como nós, na
Assembléia Nacional Constituinte, possamos fa
zer um trabalho sobre Reforma Tributária, que
não seria liquidado pelas Associações Municipais,
desestruturando, talvez, a Nação. E muitas re
giões, por causa desta visão de uma reforma tribu
tária municipalista, acabariam criando quistos
horrendos dentro do nosso País, quistos de mise
rabilidade muito grande e Impediriam ao Poder
Central harmonizar, ao longo do tempo, o desen
volvimento social dentro da nossa Pátria.

Voto pelo Relator, portanto pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) 
Com a palavra o nobre Constituinte Euclides Scal
co

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Sr. Presidente, eu queria analisar também esse

aspecto. Acho que a proposta do nobre Constí
tumteEvaldo Gonçalves tem, no seu âmago, uma
grande força. Quanto mais abrirmos o processo
de democratizar soluções, mais importante se tor
na a participação de todos. Eu também fui verea
dor, Prefeito, tenho uma Vivênciapolítica de algum
alcance e me estribo no argumento do Consti
tuinte Ruy Nedel: o corporativismo. Estamos vi
vendo, neste País, no momento, uma ação corpo
rativista de todos os setores. E o corporativismo
não leva à solução dos grandes problemas que
temos

O servidor público é corporativista, quer dizer,
as profissões são corporativistas, cada um quer
puxar a brasa para o seu assado, sem ver o proble
ma global. É evidente que essas reformas da
Constituiçêo devem ter a Visão da globalidade
da Nação. E é claro que sinto os Prefeitos sofridos;
sinto os Prefeitos com os problemas que estão
lá em baixo. Por isso, defendo a descentralização
do poder. Acho que, neste momento, ~ Consti
tuinte é obrigada a fazer uma Reforma Tributária
que dê ao Munícípio e ao Estado maiores recur
sos. Porque hoje só retoma ao Município 2.8 do
que se arrecada nele. A descentralização do poder
é fundamental.

Agora, nem por ISSO, acho que devemos dar
competência a que Associação de Prefeitos ou
de Vereadores possam apresentar propostas de
reforma constitucional; por esse risco que temos
do corporativismo. Acho que nós Constituintes
temos que ter uma visão mais ampla do processo
Desta forma, manifesto-me favorável ao parecer
do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Continua em discussão a emenda do Constituinte
Evaldo Gonçalves (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação a Emenda na 13, de autoria do
Constituinte Evaldo Gonçalves, que recebeu pare
cer contrário do Relator.

Os Srs. Constituintes que votam a favor do pare
cer do Relator queiram permanecer sentados
(Pausa.)

Aprovado, com 2 votos contra e 9 votos a favor
Rejeitada a Emenda na 13, de autona do nobre

Constituinte Evaldo Gonçalves.
Emenda n° 14, de autoria Evaldo Gonçalves.
Concedo a palavra ao nobre Relator para a ex

posição da matéria.
O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes:
Esta emenda fixa as atribuições do Tribunal

Constitucional que se exercerão no contra a fisca
lização preventiva; fiscalização concreta; fiscaliza
ção abstrata; e fiscalização por omissão. Prevendo
ainda, no parágrafo único: "A lei complementar
explicitará as várias hipóteses previstas neste arti
go." Queremos destacar a importância desta
emenda, na medida em que busca sintetizar, bus
ca formalizar o princípio sobre o qual o Tribunal
Constitucional exercerá fiscalização à constitucio
nalidade e à legalidade em nosso País.

No entanto, queremos fazer observação de que,
como o Tribunal Constitucional é um fato novo
que se pretende inserir na Nova Constituição, um
instrumento de controle e fiscalização, verdadeiro
guardião da Constituição, nós entendemos neces
sário, nesta fase, evi'dentemente, não alongando
e aprofundando, não entrando no detalhamento

- inclusive conforme tivemos até sugestões que
tramitaram nesta Subcomissão, a exemplo da Or
dem dos Advogados do Brasil, a exemplo do pro
fessor e extraordinário pesquisador do assunto,
Professor José Afonso da Silva - não ficando
no princípio por demais enxuto, explicitar mais
um pouco as funções, das atribuições do Tnbunal
Constitucional. Quando nós contemplamos a in
constitucionalidade em tese, a inconstitucionali
dade incidental e a inconstitucionalidade por
omissão, nós estamos contemplando essa contri
buição que a emenda pretende fazer. Nós a consi
deramos prejudicada, na medida em que enten
demos, compreendemos que está ínsenda na
proposta do Tribunal Constitucional, enaltecendo
a preocupação do poder de síntese, que aqui está
exposto, mas ficando, nesta fase, neste momento
de introdução deste extraordmárío instrumento,
com o texto do anteprojeto; embora considerando
prejudicada, como disse, porque a matéria está
contemplada.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão o parecer do Relator. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Edvaldo Gonçalves) 
Sr. Presidente, a realidade é exatamente esta: eu
quis fazer uma tentativa de síntese quanto às atri
buições do Tribunal Constitucional. Armnhapreo
cupação foi, exatamente, não descer ao detalha
mento, remetendo, como está, ah, no parágrafo
único, a lei complementar.

De modo que, não há qualquer discordância
quanto ao parecer do Relator e a minha emenda,
não há qualquer discordância quanto ao mérito.
Todos nós estamos querendo definir as atribui
ções do Tribunal Constitucional, sendo que o Re
lator optou pela fórmula, digamos assim, um tanto
quanto mais explicitada, eu não diria prolixa, por
que não chegou a ser, mas de forma um tanto
mais explicitada do que a proposta que apresentei
a esta Subcomissão.

De modo que, me rendo à decisão da Subco
missão, considerando que realmente não há con
flito de entendimento, apenas, há divergências
quanto à forma.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Continua em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam o parecer

do Relator queiram permanecer sentados.(Pau
sa.)

Aprovado, por unanimidade.
Emenda na 15, de autoria do Constituinte Eval

do Gonçalves.
Concedo a palavra ao nobre Relator para fazer

a exposição da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Pretende o ilustre Constituinte que a duração
do mandato dos Membros do Tribunal Constitu
cional seja deflnída de forma diversa da constante
do nosso anteprojeto, bem como a participação
de ex-Presidentes. O nosso entendimento é de
que o número de Membros proposto pela emenda
é bastante reduzido, se se considerar que se legisla
com os olhos postos no futuro.

De outra parte, a inclusão de ex-Presidentes
da República na composição do Tribunal Consti-
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tucional reverter-se-ia de caráter não compulsó
rio, não condizente com a magnitude da missão
que lhes seria confiada.

Embora optando pela rejeição à emenda, que
remos ampliar um comentário de que a compo
sição do Tribunal Constitucional é decisiva. Por
isso, no anteprojeto, colocamos uma série de exi
gências, não só da competência profissional, de
anos de exercício, como, inclusive, de prática de
mocrática e de atuação respeitosa aos direitos
humanos. Uma introdução que poucas Consti
tuições, que instituiram o Tribunal Constitucional,
colocaram como exigência

Que não tivéssemos apenas o nosso notável
saberjurídico, mas também tivéssemos Membros
dos Tribunais Constitucionais de comprovada
atuação democrática e de atuação também coti
diana, histórica, de respeito aos direitos humanos.
Ao mesmo tempo, quando se busca a inclusão
dos ex-Presidentes, estaremos por demais, nesse
ponto, obrigando praticamente, compulsoria
mente, convocando ex-Presidentes, para um tri
bunal que se pretende célere, que se pretende
atuar contra os crimes constitucionais, que defen
da a estabilidade constitucional e, mais do que
isso, um tribunal que tenha uma característica
muito mais política do que jurisdicional, na me
dida em que até não esteja com determinados
princípios, valores, como da vitaliciedade, da re
condução e tantos outros benefícios que têm os
Membros dos Tnbunaís Jurisdicionais. Por isso,
nós nos colocamos pela rejeição a esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão a Emenda do nobre Constituinte
Evaldo Gonçalves. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE EVALDOGONÇALVES
- Sr. Presidente, peço a palavra, para discutir
a emenda.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o nobre Constituinte Evaldo Gon
çalves, autor da emenda, para discuti-Ia.

O SR. CONSmUINTE EVALDOGONÇALVES
- Sr. Presidente, eu gostaria apenas de justificar
essa pretensão de incluir, no futuro Tribunal Cons
titucional, se assim o entender a Assembléia Na
cional Constituinte, a participação dos ex-Presi
dentes da República. E claro que, desde o início,
confessei, inclusive aqui, numa conferência dos
nossos convidados, que o nosso caso, por termos
vivido um regime autoritário, nos últimos 20 anos,
é muito difícilque essa emenda pudesse ser apro
vada. Exatamente, haveria certos inconvenientes.
Mas teríamos que legislar não vendo casos con
cretos. A mmha proposta defende, em tese, que
a participação dos ex-Presidentes da República,
admitindo que tenhamos aí um País democrata,
um Brasil democrata, por muitos anos, e que os
ex-Presidentes da República possam dar realmen
te uma grande contribuição ao aperfeiçoamento
das instituições democráticas, pela sua experiên
cia natural de terem exercido a mais alta função
deste Pais, a mais alta magistratura deste País.

Não é uma idéia inédita. Sabe o Sr. Relator
que há cortes Consntucíonats, como na França,
que realmente aproveitam os ex-Presidentes da
República, como Membros integrantes natos. É
até uma espécie de homenagem, ou até, talvez,
para justificar a pensão, o salário, a renumeração

que eles ficam percebendo, logo após o exercicio
da Presidência da República. A idéia é esta. Mas
quero, de antemão, dizer que recebo, com muita
naturalidade, o parecer do nobre Relator e a mani
festação contrária, se por ventura ocorrer, dos
ilustres integrantes desta subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Continua em discussão a emenda. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para discutir a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Com a palavra o nobre Constituinte Ruy Nedel,
para discutir a emenda.

O SR. CONSTITUINTE RUYNEDEL - Sr. Presi
dente, pessoalmente, entendo a nobreza da idéia
do autor, do Constituinte Evaldo Gonçalves, mas,
mclusive, ilustres palestrantes aqui também apre
sentaram essa idéia. Eu, no entanto, entendo que
existem outros caminhos para se aposentar ex
Presidentes.

Concordo, na totalidade, com a idéia do Relator
e entendo, com muita dificuldade, a inclusão de
ex-Presidentes, não pelo passado histórico do
nosso Brasil, que seria um ponto importante. Mas
a idéia da nova Constituição não pode se lembrar
esse período, só para tomar vossas posições para
o futuro. Efetivamente, no meu modo de ver, dís
torce muito o meu entendimento sobre o Tribunal
Constitucional. Não sou favorável à vitalicidade
na função do Tribunal Constitucional e nós temo
visto, em outras Subcomissões também, esse fa
to, parece-me que em nenhuma delas foi incluído
o cargo, como sendo vitalício, e aí já deixaríamos
duas divisões bem claras: os ex-Presidentes se
riam vitalícios Mas, principalmente, o que se me
opõe mais à idéia da emenda é que, no meu
modo de entender, o chefe do Poder Executivo
tem uma tendência natural a não gostar de nor
mas que cerceiam o Poder, a sofrer os problemas
do emaranhado de leis que tendem a cercear
um determinado Poder, porque a tendência natu
ral é de que quem detém um poder detém a
vontade de conquistar o máximo de espaço para
a ação do Poder. Isso é próprio da nossa civiliza
ção inclusive. Não me sensibiliza, nem um pouco,
essa idéia, por estes e tantos outros argumentos
que poderiam ser apresentados. voto, segura
mente, pela rejeição da emenda e a favor da idéia
do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Continua em discussão a emenda. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.

Em votação a Emenda na 15, que recebeu pare
cer contrário do Relator

Os Srs. Constituintes que votam a favor do pare
cer do Relator queiram permanecer sentados.•
(Pausa.)

Aprovado, com um voto contrário.
Emenda na 16, de autoria do Constituinte Prisco

Viana.
Concedo a palavra ao nobre Relator para fazer

a exposição da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friederich) -Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Pretende, o Constituinte, a supressão do capí
tulo 20

, que trata do Tribunal Constitumte. Nós
longamente, já avançamos nessa matéria, no sen-

tido de que o Tribunal Constitucional, contem
plado no capítulo das garantias da Constituição,
com esta sua vocação político-jurisdicional, signi
ficaria uma grande conquista dos trabalhos cons
tituintes.

Aproveitaria este momento para registrar que
um dos mais festejados juristas, professor da ma
téria em nosso País, o Professor Raul Cid Loureiro,
ao comentar a Nova Constítuição portuguesa, ou
melhor, a revisão constitucional, fez claramente
referência, nesta publicação da Revista de Ciên
cia e Política na 3, que o Tribunal Constitucional
foi sem nenhuma dúvida, uma das maiores con
quistas da revisão constitucional portuguesa, tex
tualmente diz:

"A Nova Lei Maior portuguesa, chamada
revisão, à vista dessas alterações estruturais,
é pouco. Criou, art. 212: um Tribunal consti
tucional que assumiu parte das VItais fun
ções, antes absurdamente cometidas a um
Conselho da Revolução. Esse Tribunal Cons
titucional, conptempla o ilustre Mestre, é a
maior contribuição da reforma, porque, espe
cialmente criado para apreciar a inconstitu
cionalidade e a ilegalidade das normas, pode
também agir preventiamente, por solicitação
de quem a Constituição prevê."

Acrescentaria mais: que os avanços que as
Constituições protuguesa, espanhola, grega, fran
cesa, alemã, austríaca, iugoslava, do que hoje nós
temos na Constituição peruana, a mais recente
Constituição da América Latina, todas contem
plando o Tribunal Constitucional, significa um
avanço, um instrumento contemporâneo do novo
Estado que se pretende construir. Ao contrário
do que dizo Constituinte que propôs esta emenda,
o resultado que se obtem, por exemplo, na Alema
nha, com o Tribunal Constitucional, é algo que
nenhum constitucionalista, nenhum político, ne
nhum cidadão que acompanha a atividade, da
quele país, nega em importância e a procedência
do Tribunal Constitucional.

A Itália, ainda recentemente, através do Presi
dente do Tribunal Constitucional, em palestra em
nosso País, fez uma longa avaliação do sucesso,
dos pontos positivos do Tribunal Constitucional.

Por esta razão, Sr. Presidente e ilustres Consti
tuintes, nós não queremos aprofundar esta argu
mentação, porque ela também foi por demais
permeada durante todo o trabalho desta Subco
missão.

Concluímos, portanto, pela rejeição desta
emenda, entendendo a unportância de, neste País,
no momento como este, nós criarmos, realmente,
mecarusmos célebres de fiscalização e controle
da nova Constituição.

A melhor lei, a melhor Constituição não Signi
fica a sua observância, não significa que essa lei
será respeitada Por isso, a inteligência e a sabe
doria do homem criam instrumentos para tanto
e um dos melhores instrumentos, exatamente,
é o Tribunal Constitucional. Por esta razão, embo
ra tenhamos feito um longo arrozoado, uma longa
argumentação, nós somos pelo Tribunal Consti
tucional, rejeitando a emenda do Constituinte.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão.

Concedo a palavra ao Constituinte Euclides
Scalco.
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o SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Acho que, neste momento que estamos viven
do, no País, e por similitude, inclusive das demo
cracias modemas, o Tribunal Constitucional é um
instrumento importante para o ordenamento da
nacionalidade.

Sem maiores considerações, eu me coloco a
favor do Relator, em que se institua, no País, esse
Tribunal, para que ofereça as garantias que a Na
ção precisa.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação a emenda no 16, do Constituinte
Pnsco Viana, que recebeu parecer contrário do
Sr. Relator.

Os Srs. Constituintes que votam a favordo pare
cer do Relator permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado, por unanimidade.
Aemenda do Constituinte Prisco Vianafoi rejei

tada por maioria absoluta; fica aprovado o parecer
do Sr. Relator.

Emenda n° 17, da Constituinte Anna MariaRat
teso

Concedo a palavra ao Sr. Relator, para fazer
a exposição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Preten
de, a Constituinte Anna MariaRattes, que nas "dis
posições transitórias", seja previsto um prazo má
ximo ao Congresso Nacional que seja coincidente
com o término da legislatura seguinte à promul
gação desta Constituição, mediante leis comple
mentares, que regulamentarão princípios e nor
mas constantes de todos os capítulos da mesma,
que assim o exijam, para que sejam atingidos
os fins da ordem constitucional democrática.

O nosso parecer é de que, como esta emenda
ostenta o teor da subscrita pelo Constituinte Alfre
do Campos, de n" 20, e que nós, portanto, vamos
apreciar dentro em breve, mas que a distingue
apenas pelo lapso temporal, entendemos que
aqui está extremamente alongado.

Não a consideramos rejeitada, evidentemente,
porque a acatamos em parte mas a consideramos
prejudicada. Por esta razão, Sr. Presidente e ilus
tres Constituintes, o parecer do Relator é de que
está prejudicada esta proposta.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação a emenda da Constituinte Anna
Maria Rattes.

Os Srs. Constituintes que votam de acordo com
o parecer do Sr. Relator permaneçam sentados.
(Pausa.)

Mantido o parecer do Sr. Relator, por unani
midade.

Emenda n° 18, do Constituinte Vivaldo Barbosa.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Preten
de, o ilustre Constituinte, incluir ao final do Capí
tulo I, relativo à inviolabilidade da Constituição,
um artigo com dois parágrafos.

Incluirao fmal do Capitulo I, relativo à "In
violabilidade da Constituição" (será o artigo

40, renumerando-se os demais), o artigo em
-parágrafos seguintes:

"Art. 40. E dever do Estado fazer cum
prir e divulgar em todo o País o texto desta
Constituição.

1c As escolas públicas e privadas forne
cerão gratuitamente um exemplar da Consti
tuição a todos os estudantes, quando da con
clusão do ciclo colegial obrigatório. Idêntica
obrigação incumbe às empresas privadas
com relação a seus empregados, no ato da
contratação.

2° Todos os servidores públicos, quando
da assunção de cargo ou função pública,
deverão jurar cumprir a Constituição."

O nosso parecer é pela rejeição, uma vez que
as medidas propostas podem ser, sem nenhuma
dúvida, encaminhadas através de campanhas pú
blicas e atos normativos, e que necessariamente
não há por que integrar o texto da lei fundamental.

O parecer é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão a emenda do Constituinte Vivaldo
Barbosa que recebe parecer do Relator, rejeitan
do-a. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que votam a favor da rejei

ção da emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa
permaneçam sentados. (Pausa.)

Nove votos a favor e um contra.
Rejeitada a emenda do Constituinte Vivaldo

Barbosa.
Emenda n° 19, do ConstituinteAlfredoCampos.
Concedo a palavra ao Sr Relator para a expo

sição da matéria.

O SR. CONSTITUINTE OSMlRLIMA - Sr. Pre
sidente, questão de ordem.

Eu gostaria só de chamar a atenção, respeitosa
mente, da Mesa, sobre o art. 33, do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, que
diz o seguinte:

"Art. 33. ' As deliberações sobre matéria
constitucional serão sempre tomadas pelo
processo nominal e por maioria absoluta de
votos dos membros da Assembléia. As de
mais serão tomadas por maioria simples de
votos, adotando-se o processo simbólico,
salvo disposição regimental expressa ou deli
beração do Plenário em outro sentido."

Acho que, para não termos qualquer tipo de
problema futuro, eu gostaria de lembrar à Mesa
para o cumprimento "adotando-se o processo
simbólico, salvo disposição regimental expressa
ou deliberação do Plenárioem outro sentido".

Para não termos qualquer tipo de problema
futuro, eu gostaria de lembrar à Mesa para o cum
primento rigoroso deste texto regimental.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) 
Nobre Constitunte Osmir lima, pela discussão,
estã claro que a matéria foi rejeitada por maioria
absoluta de votos. Então, não há necessidade de
se tomar voto nominal, conforme está no art. 21,
maioria absoluta; não há necessidade...

O SR. CONSTITUINTE OSMlR UMA - Mas,
no caso de termos um voto contrário do que

estou ouvindo ai, para efeito até de gravação, ex
plicitando qual o Constituinte que votou contra
ou a favor, conforme o caso.

ASRA CONSTITUINTE MOEMA SÃOTHIAGO
- Emenda n° 17 que recebeu parecer contrário
do Relator. Emenda rr' 17 que recebeu o parecer
pela rejeição do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Emenda rr 17 que recebeu parecer de rejeição
pelo Relator, vamos submeter a nova votação.

Constituinte Osmir Uma - com o parecer do
Relator.

Constituinte Evaldo Gonçalves - com o pare
cer do Relator.

Constituinte Antonio Bntto - pelo parecer do
Relator

Constituinte Euclides Scalco - com o parecer
do Relator.

Constituinte Ruy Nedel - com o parecer do
Relator.

Constituinte Pimentel - a favor da emenda.
Constituinte Máriode Oliveira- com o parecer

do Relator.
Constituinte Moema Santiago - com o parecer

do Relator.
ConstitumteAntero de Barros - com o parecer

do Relator.
A emenda recebeu 1 voto a favor da emenda

e 9 votos contra.
O resultado é com o Parecer do Relator.
Emenda rr 18 do Constituinte Vivaldo Barbosa.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para expo-

sição da matéria.

O SR RELATOR (Nelton Friedrich) - Apenas
para registro, Sr. Presidente, nós tivemos 10 votos
com o Relator e 1 voto contra. Nós estamos com
11 participantes na nossa Subcomissão.

ASRA.CONSTITUINTE MOEMA SÃOTHIAGO
- Já podemos, efetivamente, deliberar. Tivemos
10 votos com o Relator e 1 contra Se tiver 10
a favor ai vai contar. Ruy Nedel agora ganharia.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Se der
mos seqüência seria a Emenda de n° 18 da qual
já fizemos a apreciação, e que estaria, portanto,
em regime de votação, Sr. Presidente. Porque nós
retomanos à Emenda n° 17, e, na sequência, a
de n° 18, que tivemos a oportunidade já de mani
festar o parecer que é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Emenda n" 18, do Constituinte Vivaldo Barbosa.

Em discussão (pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em votação.
Os Srs, Constituintes que votarem a favor do

parecer do Sr. Relator permaneçam sentados.
(Pausa.)

AProvada, por unanimidade.
Emenda de n- 19, do Constituinte AlfredoCam

pos Com a palavra o Sr. Relator para exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - A emen
da de autoria do Constituinte Alfredo Campos
acrescenta, no art. 19, a renumeração e por evi
dência, sejam renumerados os demais.

Inclua-se, no Capítulo 1II do anteprojeto da
Subcomissão de Garantia da Constituição,
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Reformas e Emendas, o seguinte artigo, re
numerando-se os demais:

"Art. 19. Durante a primeira sessão le
gislativa, rêunír-se-á a c;.omissão de Temas
Constitucionaisdo Congresso Nacional para
examinar as propostas de alteração da Cons
tituição apresentadas na legislatura anterior,"

O parecer que emitimos é no sentido de que,
embora sendo uma sugestão de alto cunho práti
co, que essa maténa seja remetida ao Regimento
Interno do Congresso do que propriamente à
Constituição. O parecer é pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação a emenda do Constituinte Alfredo
Campos que recebeu parecer de rejeição do Sr.
Relator

Os Srs. Constituintes que votam pela rejeição
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada por unammidade
Emenda n-20, do Constituinte Alfredo Campos.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a exposição
da matéria

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich)-AEmen
da n° 20 de Alfredo Campos. O Constituinte pre
tende incluir nas disposições transitórias que:

Incluam-se nas Disposições Transitórias
do anteprojeto da Subcomissão de Garantia
da Constituição, Reformas e Emendas os se
guintes dispositivos:

"Art. 30. Poderes Legislativo e Executivo
deverão elaborar, nos limites de sua compe
tência, e no prazo máximo de um ano da
promulgação desta Constituição, as normas
jurídicas que VIsem a sua implementação.

§ 1o O descumprimento do disposto
neste artigo caracterizará a inconstituciona
lidade por omissão

§ 2° Aplicar-se-á o disposto neste artigo,
no que couber, ao exercício das atividades
do Poder Judiciário."

Nós tivemos, por ocasião das sugestões, diver
sas propostas nesse sentido. O eminente Consti
tuinte reproduz o mesmo pleito e, como houve
uma omissão de nossa parte, acolhemos a emen
da.

Eu confesso que há um equívoco nessa reda
ção, porque a proposta explícita no nosso ante
projeto é de que teríamos 180 dias para tratar
dessa matéria, acrescentando, nas sugestões
complementares, uma contribuição importante,
ontem apresentada pelo ilustre Constituinte Anto
nio Britto. Nós contemplamos, nas disposições
transitónas 180 dias especificamente para as ma
térias do Tribunal Constitucional, enquanto que
na proposta, nós acabamos incluindo, evidente
mente, que teríamos uma hierarquia, uma priori
dade de temas importante com prazo definido.

Portanto, nós somos pela rejeição, ao contrárío
do que consta nesse texto, e nas próximas inter
venções, por certo, isso clareará porque existem
outras propostas. É possível compreender isso
tudo, porque, sem dúvida, nós ficamos com a
equipe do PRODASEN se revezando, alguns sen
do até retirados dos seus lares, convocados telefo
mcamente às 2 horas da manhã, outra equipe

às 6 horas da manhã, para que conseguíssemos
chegar onde chegamos.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão a emenda do Constituinte Alfredo
Campos, que sofre a rejeição do Sr. Relator. (Pau
sa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão

Em votação (Pausa.)
Os Srs. Constituintes que votam a favor do Sr.

Relator, pela rejeição da emenda do Constituinte
Alfredo Campos, permaneçam sentados. (Pausa.)

Rejeitada, pela maioria absoluta de votos.
Emenda n° 21, do Constitumte Vicente Bago.

Concedo a palavra ao Sr Relator para exposição
da matéria.

o SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Matéria
vencida, por isso, podemos ir para a frente.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Constituintes que votam a favor da rejei

ção da emenda do Constituinte Vicente Bogo per
maneçam sentados. (pausa.)

Aprovada, por unammidade.
Emenda n° 22, do Constituinte Ibsen Pinheiro.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - O Cons
tituinte Ibsen Pinheiro, através da emenda, busca
dar nova redação ao art. 25.

Dê-se ao artigo 25 do anteprojeto a seguin
te redação:

"Artigo 25. A proposta de emenda à Cons
títuição será discutida e votada em sessão
do Congresso Nacional em dois tumos, com
intervalo mínimo de 5 dias, considerando-se
aprovada quanto obtiver em ambas as vota
ções, o voto de dois terços de seus mem
bros."

O nosso anteprojeto é o de que o estabele
cimento de um prazo, entre os dois turnos, visa
a permitir o amadurecimento das decisões, sem
pre importantes quanto às alterações do texto
constitucional.

Se investigarmos o Direito comparado, vamos
ver que existem disposições, existem mandamen
tos constitucionais que prevêem legislaturas dis
tintas para qualquer alteração na Constituição.
Outros países contemplam a exigência de duas
sessões legislativas. O sistema que adotamos, no
nosso anteprojeto, é menos rigoroso que esses
dois grupos, mas um pouco mais do que a Consti
tuição atual, porque compreendemos as muta
ções políttcas, econômicas, sociais e culturais que
existem em nosso País. Mas também não pode
mos afrouxar ou partir para um rigonsmo, porque
cairíamos num tecnicismo até, de ordem jurídico
constitucional.

E o que é mais importante: se nos espelharmos
na tradição constitucionalista deste País, vamos
verificar que, em 1924, a Constituição determi
nava que as emendas deveriam tramitar em duas
legislaturas distintas: a de 1891, em sessões legis
lativas diversas, inclusive prevendo de dois até
três tumos; em 1946, também tivemos essa deter-

minação constítucíonal. E o objetivo sempre foi
evitar a votação casuística, a emenda muitas vezes
intempestiva ou para resolver problemas políticos
muito imediatos.

Aí, há um corte que é preciso registrar, justifi
cando, finalmente, o nosso parecer: é de que exa
tamente a partir de 1964, a partir dos atos institu
cionais, nós, no Brasil, passamos a ter uma flexibi
lidade enorme, não só quanto à votação, como,
especialmente, à redução do prazo.

A situação chegou a tal instabilidade, ilustres'
Constituintes, que tivemos várias emendas constí
tucionais votadas em dois turnos numa mesma
noite, o que não tem nenhum sentido, foge, por
tanto, do princípio que é exatamente de abrir um
espaço, um intervalo, para até amadurecer, pe
rante a sociedade, a pretensão e a alteração cons
titucional.

Por essa razão, nós fixamos o parecer com
aprovação parcial, já que, na segunda parte da
proposta do Ilustre Constituinte Ibsen Pinheiro,
acolhemos, parcialmente, conforme vamos espo
sar essa mesma idéia, ao se analisar a Emenda
n° 24, isto é, ao Invés de nas duas Casas, no
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. Tem a palavra o Constituinte Ante
ro de Barros

O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, solicitamos, para discutir, por
que consideramos o prazo de 180 dias excessiva
mente longo para uma deliberação que o Consti
tuinte Ibsen Pmheíro pretende seja tomada por
2/3 do Congresso Nacional. Ou seja, uma decisão
de 2/3 do Congresso é altamente representativa,
além de que o intervalo de 5 dias é suficiente
para que se adotem novas posturas, para que
se decida com tranqüihdade. Acho que em 5 dias,
após uma votação, os parlamentares estarão em
total condição de decidirem, novamente, a ques
tão.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Aqui,
há um erro de redação. Nós reduzimos, na pro
posta, após a discussão de ontem, para 90 dias,
embora, evidentemente, não assista ao Relator,
neste momento, diante da manifestação do último
Constituinte, Antero de Barros, porque a distância
continua muito grande, mas reduzimos para 90
dias do nosso parecer final. Aíhá um erro, portan
to, de redação

O SR. CONSTITUINTE ANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, eu gostaria de, concluindo, ma
nifestar o nosso ponto de vista pessoal favorável
à emenda do Constituinte Ibsen Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação, a emenda do Constituinte Ibsen
Pinheiro, que recebeu o parecer favorável, em par
te, do Sr. Relator.

Os Srs. Constituintes que votaram a favor do
parecer do Sr. Relator queiram permanecer senta
dos. (Pausa.)

Rejeitada com voto contra do Constituinte Ante
ro de Barros.

Emenda n° 23, do Constituinte Ibsen Pmheiro.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, para a exposição
da matéria.
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o SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Pretende
o ilustre Constituinte que sejam suprimidos os
parágrafos la, 2° e 3° do art. 25, do nosso ante
projeto.

O art 25 exatamente diz respeito à proposta
de emenda à Constituição. E o parágrafo I ° regis
tra a dispensa do segundo turno e a ratificação
pelas Assembléias Legislativas, quando a propos
ta for aprovada por 4/5 de cada Casa do Con
gresso Nacional. E, também o parágrafo 20 e o
parágrafo 30

O parágrafo 2° diz que:

"Em qualquer das hipóteses previstas nes
te artigo, até 90 dias após a aprovação da
proposta, 3% dos eleitores de pelo menos
1/3 das unidades da Federação poderão re
querer que a proposta aprovada seja subme
tida a referendum popular."

Nós optamos pela rejeição, porque entende
mos que contraria frontalmente a orientação que
esposamos no anteprojeto, que estabelece a parti
pação do povo, das Assembléias Legislabvas do
Estados, para a alteração da Lei maíor.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão a proposta do Constituinte Ibsen
Pinheiro, que recebeu o na 23, rejeitada pelo Sr.
Relator. (pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão em votação.

Os Srs. Constituintes que votarem a favor da
emenda rejeitada pelo Sr. Relator, permaneçam
sentados (Pausa.)

Aprovada, por unarumldade.
Proposta na 24, do Constituinte Ibsen Pinheiro.

Concedo a palavra ao Sr. relator para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Preten
dem na Emenda n° 24, que a proposta de reforma
à Constituição seja discutida e votada em duas
sessões legislativas, considerando-se aprovada
quando obtiverem, em ambas as votações, o voto
favorável de 2/3 dos membros do Congresso Na
cional e a ratificação de, pelo menos, 2/3 das
Assembléias Legislativas dos Estados, manifes
tando-se cada uma delas por maioria de 2/3 de
seus membros.

Somos peja aprovação desta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão a proposta do Constitumte Ibsen
Pinheiro, que recebeu parecer favorável do Sr.
Relator. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que votarem a favor per

maneçam sentados.(pausa.)
Aprovada, por unanimidade.
Proposta na 25, do Constituinte Nilson Gibson,

concedo a palavra ao Sr. Relator, para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - É a su
pressão do art. 3D, referendum popular, portanto,
matéria vencida.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - A
proposta do Constituinte Nilson Gibson de na
25, já é matéria vencida, anteriormente votada
e derrotada.

Proposta na 26, do Constituinte Ibsen Pinheiro.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - A preten
são do Constituinte é a supressão do Tribunal
Constitucional, também matéria vencida.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - A
matéria já foi submetida à votação e derrotada
Por isso, a Proposta na 26 foi rejeitada.

Proposta na 27, do Constituinte Ibsen PInheiro.
Concedo a palavra ao Sr. relator para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Fnedrich) - Conside
ramo-na prejudicada, tendo em vista o acolhi
mento parcial do art. 24 do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa)

Se ninguém quer discutir, em votação.
Os que votam a favor da rejeição do Relator

permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada, pela rejeição do Sr. Relator, por una

nimidade.
Proposta na 28, do Constituinte Ibsen Pinheiro.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - O pare
cer que esposamos diz bem, e não precisaríamos
nos alongar muito, nossa manifestação é de que
a emenda está prejudicada, porque a contem
plamos parcialmente, quando, na fase anterior,
acatamos a Sugestão na4.961/2. O nosso parecer
é de que está prejudicada a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs que votam a favor do parecer do Sr.

Relator permaneçam.sentados. (Pausa)
Aprovada, por unanimidade
Proposta na 29, do Constituinte Ibsen Pinheiro.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a exposição
da matéria.

O SR. REtATOR (Nelton Friedrích) - Rejeita
mos a emenda por considerá-la adequada às ga
rannas individuais. Por essa razão, a matéria deve
ria ser remetida àquela Subcomissão. O parecer
é pela rejeição da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor da rejeição do Sr.

Relator permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada, por unanimidade, a rejeição da
emenda do Constituinte Ibsen Pinheiro.

Emenda na 3D, do Constituinte Oscar Corrêa.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a exposição
da matéria.

O SR. REtATOR (Nelton Friedrich) - Pretende
o Constituinte Oscar Corrêa suprimir os arts. 33,
34 e 35. O art. 33 cria a iniciativa popular legisla
tiva; o art. 34 fixa a subcomissão a referendum
popular, se se requerermeio por cento de eleitores
de 113 das Unidades da Federação. A matéria
já foi parcialmente tratada e, por isso, estaria até
prejudicada. Somos pela rejeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes)
Em discussão. (Pausa.)

Se mnguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor da rejeição perma

neçam sentados. (Pausa.)
Aprovada, por unanimidade, a rejeição do Sr.

Relator
Proposta na 3 I, do Constituinte Oscar Corrêa.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para exposição
da matéria

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Pretende
o Constítumte Oscar Corrêa a supressão do art.
27, que prevê que "a Constituição não poderá
ser reformada nem emendada até dois anos após
sua promulgação, salvo se a decisão for tomada
por 4/5 dos membros do órgão proponente". A
mamfestação que emitimos é a de que a questão
está prejudicada, uma vez que, com a supressão
pretendida, acaba contrariando a orientação que
conseguimos exprimir no anteprojeto. As razões
que constam da justificação do ilustre proponente
não procedem. Manifestamo-nos que esta pro
posta está prejudicada

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votaram a favor da rejeição do

Sr. Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada, por unanimidade, a rejeição da pro

posta do Constituinte Oscar Corrêa.
Proposta na32, do Constituinte Gerson Camata.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para exposição
da matéria.

O SR. REtATOR (Nelton Friedrich) - Pretende
o Ilustre Constituinte Gerson Camata que "as enti
dades associativas de âmbito nacional, criadas
ou reconhecidas por lei e com mais de 1 ano
de funcionamento, possam ter legibmidade para
propor ação de ínconsutucionalídade em tese".
Acatamos a emenda, porque vem corrigir uma
limitação que o anteprojeto possuía, porque se
afigura muito mais adequada, mais correta, a ex
pressão "entidades associativas de âmbito nacio
nal, criadas ou reconhecidas por lei", e não como
no anteprojeto "entidades associativas de âmbito
nacional criadas por lei". Por isso, somos pela
aprovação.a

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor da aprovação da

proposta permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada, por unanimidade, a emenda do

Constítumte Gerson Camata.
Proposta na34 do Constituinte Gerson Camata.

Concedo a palavra ao Sr Relator para exposição
da meténa,

O SR. REtATOR (Nelton Friedrich) - O pare
cer é favorável à aprovação da emenda, com o
objetivo de que seja suprimida a expressão "ob
servado o critério de representatívrdade em sua
composição", porque criaríamos uma camisa-de
força para a distribuição de cãmaras no Tribunal
Constitucional. Pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor da aprovação da

emenda permaneçam sentados. (Pausa.)
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Aprovada, por unanimidade, a emenda do
Constituinte Gerson Camata.

Emendas rr's 33 e 34, do Constituinte Gerson
Camata. Concedo a palavra ao Sr. Relator para
exposição da matéria

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - A Emen
da na 34 diz respeito à inconstitucionalidade por
omissão, embora acrescente a mesma importân
cia da emenda anterior. Mas, precisamos nos ma
nifestar sobre ela. Por isso, somos pela sua apro
vação.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor da proposta perma

neçam sentados. (Pausa.)
AProvadas as Emendas nas 33 e 34, do Consti

tuinte Gerson Camata.
Emenda na 35, do ConstItuinte Gidel Dantas.

Concedo a palavra ao Sr. Relator, para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Pretende
o Constituinte GIdel Dantas incluir o parágrafo
único ao art 37, que diz "que não será objeto
das atribuições do defensor do povo a conside
ração e ou acolhimento de representações ou
petições integrantes dos MInistérios militares". No
nosso entendimento, é totalmente dispensável es
sa referência, porque a estrutura e a própria orga
nização das Forças Armadas e as suas pecuha
ridades não ensejam a provocação do defensor
do povo, até porque, na nossa proposta, o defen
sor do povo tem limitações e especificidades de
atuação. Pela rejeição

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor da rejeição da emen

da permaneçam sentados. (Pausa )
Rejeitada, por unanimidade, a emenda do

Constituinte Gidel Dantas.
Emenda na 36, do Constituinte Paulo Macarini.

Concedo a palavra ao Sr. Relator, para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Fnedrích) - Esta su
gestão, de certa forma, repete disposições que
já incorporamos às leqislaçôes penal, civile admi
nistrativa. A inovação que apresenta é quanto à
autorização para que haja representação direta
ao Supremo Tribunal Federal, por parte do Procu
rador-Gerai da República, ou de qualquer cidadão,
e naquela que declara írnprescntíveis tais delitos.
Nosso entendimento é o de que o teor do art.
30 do anteprojeto e com as alterações já realizadas,
deixamos com muito mais eficácia o Poder Legis
lativo fiscalizar os atos do Executivo praticados
por seus agentes A decisão do Congresso teria
a mesma amplitude daquela porventura proferida
pelo Judiciário, pois, além de declarar o confisco,
o que extravasa mera reposição do dano, comi
naria a pena corporal ou política prevista em lei.
Já nos manifestamos quanto à imprescritibIlidade
e fixamos, portanto, o termo inicial a partir do
restabelecimento da ordem democrática e consti
tucional Rejeitamos a emenda, em razão do que
acabamos de expor.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (pausa).

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor pela rejeição da emen

da do Constituinte Paulo Macarim permaneçam
sentados. (Pausa.)

Rejeitada, por unanimidade.
Emenda na 37, do Constituinte Paulo Macarim.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelson Friedrich) - O ilustre
Constituinte Paulo Macarini amplia, na sua pro
posta, no nosso entendimento, com exagero, ao
fixar que "são crimes de responsabilidade, puní
veis com perda do mandato eletivo ou da função
pública, conforme o caso, os praticados pelo Pre
sidente da República, Ministros de Estado, dirigen
tes de órgãos públicos e entidades paraestatais
que impliquem na inobservância de normas cons
títucioneís", Entendemos que a posição adotada
pela emenda é severa, pois a inobservância, mui
tas vezes, é fruto da má interpretação do próprio
texto. Se já temos a previsão do tribunal constitu
cional com todas as suas abrangências, entende
mos que a emenda deva ser rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) 
Em discussão. (Pausar)

Se runquémdiscute, em votação.
Os Srs. que votam a favor da rejeição da emen

da do ConstItuinte Paulo Macarini permaneçam
sentados. (Pausa.)

Rejenada, por unanimidade.
Emenda na 38, do Constituinte Paulo Macarini.

Concedo a palavra ao Sr. relator para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Enten
demos que a inconstitucionalidade por omissão
possa ser acionada a legitimidade de parte, talvez
por um dos grandE''> avanços da proposta. Aques
tão está mais do que prejudicada e até rejeitamos
a emenda, porque a questão já está contemplada
de maneira muito mais ampla, muito mais com
pleta, no texto do nosso anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor da rejeição da emen

da do Constitumte Paulo Macarini permaneçam
sentados. (Pausa.)

Rejeitada, por unanimidade.
Emenda na 39, do Constituinte Paulo Macarini.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a exposíção
da matéria.

O SR RELATOR (Nelton Friedrich) -A mani
festação do Relator, praticamente, segue o pare
cer anterior, até porque não podemos, neste caso,
abrir o leque exageradamente, porque estamos
tratando da inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual. Por essa razão,
contemplamos a questão no nosso anteprojeto,
mas também definimos determinadas exigências
para a inconstitucionalidade em tese, a inconstitu
cionalidade incidental e a Inconstítucronalídade
por orrussão, Pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação, a emenda
do Constituinte Paulo Macarini.

Os Srs. que votam a favor da rejeição perma
neçam sentados. (Pausa.)

Rejeitada a emenda.
Emenda na 40, do Constituinte Haroldo LIma.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para exposição
da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friednch) -Sr. Presi
dente, quanto à sugestão do Constituinte Haroldo
Uma, transformada em emenda, consideramos
matéria acolhida no art. 21, do anteprojeto. Por
isso, consideramos a emenda prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (pausa.)

Srs. Constituintes, desde o início dos nossos
trabalhos, tivemos um sério problema nesta Sub
comissão: sempre a mesma equipe de dez mem
bros presentes. Por falta de sorte nossa, o Consti
tuinte Antônio Bntto está em outra Subcomissão
também dando quorum. Temos que aguardar
alguns minutos para a votação da emenda.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Pela
ordem, Sr. Presidente. Ninguém pediu verificação
de quorum o que é feito por membros da Comis
são. Isto é rotina em Píenáno.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em votação a emenda do Constituinte Haroldo
Uma.

Os Srs. que votam a favor do parecer do Sr.
Relator, considerando prejudicada a emenda, per
maneçam sentados. (pausa.)

Aprovado, por unanimidade, o parecer do Re
lator.

Emenda na 41, do Constituinte Haroldo Lima.
Concedo a palavra ao Relator para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR(Nelson Friedrich) - Pretende
o Constituinte Haroldo Uma que seja suprimida
a expressão "de cada Casa", substituindo-a pela
expressão "do Congresso Nacional". A primeira
parte merece acolhida, pelas mesmas razões que
já manifestamos em parecer na Emenda n° 24.
Na segunda parte, entendemos que deva ser rejei
tada, porque contraria a orientação dada ao ante
projetó de possibilitar a participação, não só do
povo, mas também das unidades da Federação,
por meio das suas Assembléias, e a ratificação
dos órgãos legislativos estaduais, com voto favo
rável de 4/5 de cada Casa do Congresso. A medida
nos parece salutar e não merece ser alterada.
Por isso, a aprovação é parcial.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor do parecer do Sr.

Relator, pela parcialidade da aprovação da emen
da do Constituinte Haroldo Lima, permaneçam
sentados. (pausa)

Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.
Relator.

Emenda na 42, do ConstItuinte Haroldo Lima.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) -A preten
são do Constituinte Haroldo Lima é de que a
Constituição possa ser emendada, modificada a
qualquer momento. Nós somos pela rejeição da
emenda.

I
O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) -

Em discussão. (Pausa)
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Se ninguém discute, em votação. Já é matéria
vencida, em outras votações, a emenda do Constí
tuinte Haroldo Lima. Por isso, rejeitada pelo Sr.
Relator a Emenda de número 42.

Os Srs. que votam pela rejeição permaneçam
sentados. (Pausa)

Aprovada, por unammidade, a rejeição da
Emenda do Constituinte Haroldo Lima n° 42.

Emenda n° 43, do Constituinte Haroldo Lima
Concedo a palavra ao Sr. Relatorpara a exposição
da maténa.

o SR. RELATOR (Nelton Friednch) - Essa
matéria também já foi decidida, Sr Presidente.
Por isso, ela está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. Concedo a palavra ao Constituinte
Euclides Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Tenho a impressão de que o texto do Prodasen
está errado. Esta matéria foi aprovada.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Por isso
que fiz a correção. Esta está prejudicada, porque
já está aprovada a questão de que o Congresso
Nacional e não as Casas do Congresso Nacional.
O texto está errado. Por ISSO é que fizemos a
referência de que está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Palmas.)

Se ninguém discute, em votação o parecer do
Sr. Relator, que considera a Emenda de número
43, do Constituinte Haroldo Lima, como preju
dicada.

Os Srs. que votam a favor do parecer do Sr.
Relator permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado, por unanimidade.
Emenda de número 44, do Sr. Haroldo Lima.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo-

sição da matéria

O SR.RELATOR (Nelton Friedrich)- Pretende
o Constituinte suprimir a expressão "do Estado
de Emergência". Como a questão Estado de Sítio
e Estado de Emergência está sendo tratada por
Comissão especifica, nós apenas adentramos
neste tema nas sugestões complementares e, ao
mesmo tempo, compreendendo que deve esta
Subcomissão, que é de Garantia da Constituição,
contemplar Estado de Sítio e Estado de Emer
gência, consideramos rejeitada a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favorda rejeição da Emen

da do Constituinte Haroldo Lima permaneçam
sentados. (Pausa.)

Rejeitada, por unanimidade, a Emenda do
Constituinte Haroldo Lima de número 44.

Emenda rr 45, do Constituinte Haroldo Lima.
Concedo a palavra ao Sr. Relatorpara a exposição
úamdlt:lia.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - A pro
posta de Emenda rr 45 pretende que a reforma
à Constituição seja discutida e votada em duas
sessões legislativas, considerando-se aprovada
quando obtiverem, em ambas as votações, o voto
favorável de 2/3 do Congresso Nacional.Portanto,
ele merece aprovação nesta parte. O parecer é
de que, quando há votação não pelas duas Casas,

mas pelo Congresso Nacional, recebe parecer fa
vorável No entanto, o art. 20 prossegue e no
que demais consta. Nós mantemos o anteprojeto.
Por ISSO, a aprovação é parcial.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votaram a favor do parecer do

Sr. Relator, pela parcialidade da aprovação da
Emenda do Sr Haroldo Lima de número 45, per
maneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado, por unanimidade.
Emenda n° 46, do Constituinte Virgílio Távora.

Concedo a palavra ao Sr. Relatorpara a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Esta
Emenda está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Por fa
vor, pela ordem. Eu pediria que fosse r~gistrada
a votação nominal, quando da primeira votação,
devido à supressão do art. 30, porque, ao que
me parece, consta como rejeitada, mas não apa
receu o resultado da votação. Foi 6 a 5, cujo
destaque acabou sendo rejeitado, não por derrota
no voto, mas por não fazer a maioria absoluta.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Por dis
positivo regimental.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- O dis
positivo regimental não está fazendo a maioria
absoluta

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Emenda de número 47, do Constituinte Virgílio
Távora. Concedo a palavra ao Sr. Relator para
a exposição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Busca
o Constituinte Virgílio Távora incluir, no art. 31,
o mandato de injunção. Como nós contempla
mos o mandado de segurança coletiva, também
contemplamos outros instrumentos, que enten
demos, de garantia da aplicabilidade da Consti
tuição, nós somos pela rejeição, insistindo que
um Instrtuto dessa grandeza merece uma aprecia
ção e uma organização, uma institucionalização,
muito mais ampla do que apenas fazer a referên
cia. Porque, quando nós defendemos, no antepro
jeto, o mandato de segurança coletivo, é porque
temos essa instituição,esse instrumento, esse ins
tituto, contemplado, hoje no aparelho jurídico,
aparelho estrutural, da nossa vida jurídica. Por
isso, somos pela rejeIção.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa)

Se ninguém discute, em votação a Emenda
n° 47, do Constituinte Virgílio Távora.

Os Srs. que votam a favor do parecer do Sr.
Relator, pela rejeição, permaneçam sentados.
(Pausa.)

Aprovada, por unanimidade, a rejeição da
Emenda do Constituinte Virgílio Távora, de n- 47.

Emenda rr 48, do Constituinte Virgflio Távora.
Concedo a palavra ao Sr. Relatorpara a exposição
da matéria.

O SR.RELATOR (NeltonFriedrich)- Pretende
o Constituinte incluirletra "b" ao item li, "Aincons
titucionalidade por omissão dos Poderes Legis
lativo, Executivo e Judiciário à edição de leis ou

de atos normativos implementadores desta Cons
tituição" Esta matéria está prejudicada, Sr. Presi
dente, Srs Constítumtes, por decisões anteriores
e, por isso, o parecer é de que está prejudicada
a Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor do parecer do Sr.

Relator permaneçam sentados. (pausa.)
Aprovado o parecer do Sr. Relator, por unani

midade.
Emenda n° 49, do Constituinte Virgílio Távora.

Concedo a palavra ao Sr. Relatorpara a exposição
da matéria.

O SR RELATOR (Nelton Friedrich) - Nós ma
nifestamos, amda há pouco, um parecer sobre
o mandado de injunção e, como esta Emenda
contempla desdobramento da matéria, nós a con
sideramos rejeitada, Já que rejeitamos também
a institUIção do mandato de Injunção.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favorda rejeição da Emen

da do Constituinte Virgílio Távora, de número 49,
permaneçam sentados. (Pausa.)

Rejeitada, por unanimidade, a Emenda do
Constituinte Virgílio Távora.

Emenda n° 50, do Constituinte Geraldo Cam
pos. Concedo a palavra ao Sr. Relatorpara a expo
sição da matéria

O SR.RELATOR (Nelton Friedrich)- Esta ma
téria também já está contemplada amplamente,
por isso, nós a consideramos prejudicada. Há um
erro nessa redação. Prejudicada a Emenda n° 50.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor do parecer do Sr.

Relator, considerando prejudicada a Emenda rr
50, permaneçam sentados. (pausa.)

Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.
Relator.

Emenda n° 51, do Constituinte Vilson Souza.
Concedo a palavra ao Sr. Relatorpara a exposição
da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - O ilustre
Constituinte,que também é professor da matéria,
faz, nesta Emenda, uma série de considerações
no sentido de alterar o anteprojeto, exatamente
na questão das emendas, e também suprime a
questão da reforma constitucional. O nosso pare
cer é de que a matéria está prejudicada, não só
por decisões anteriores, mas até - merece um
comentário - porque prevê que o Presidente da
República, o Presidente do Conselho de Ministros
e os demais, já contemplados, possam ter a inicia
tivada emenda constitucional. Como este assunto
já fOI anteriormente decidido, nós insistimos e
consideramos prejudicada a Emenda do Consti
tuinte, Professor VilsonSouza.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs. que votam a favor do parecer do Sr.

Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
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Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.
Relator, que considera prejudicada a proposta do
Sr. VilsonSouza, de n° 51.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Per
mita, Sr. Presidente. Um erro imperdoável, como
aconteceu anteriormente com o nosso outro ilus
tre Constituinte. Esta Emenda não é de autoria
de VilsonSouza, mas do ilustre Presidente da nos
sa Subcomissão, a de n- 52. Por isso, é preciso
que façamos a correção, pedindo as escusas pelo
erro que aconteceu neste caso.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)-A
Proposta n°52, do Constituinte Fausto Fernandes.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para exposição
da matéria.

O SR.RELATOR (Nelson Friedrich) - O ilustre
Presidente, preocupado com a questão de que
os Senadores, Deputados federais, estaduais e
Vereadores também podem provocar o Tribunal
Constitucional, para que sejam notificadas, inti
madas as autoridades do Poder Executivo a prati
carem os atos indispensáveis à garantia dos direi
tops previstos nesta Constituição, relativos à sub
sistência do cidadão, sem dúvida, manifesta a
preocupação, a sensibilidade, a grandeza até de
opinião do nosso Presidente. No entanto, Sr. Presi
dente e Srs Constituintes, de maneira genérica,
como princípio maior, nós contemplamos no
art9°, Item lI, letra "b", que a inconstitucionali
dade, por omissão dos Poderes Públicos, está
realmente prevista. Portanto, os Senadores, os De
putados estaduais e federais e os Vereadores, po
dem acionar o Tribunal Constitucional e, por
omissão, qualquer cidadão. Por isso, nós a consi
deramos prejudicada, enaltecendo a preocupa
ção do Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) Peço
permissão ao plenário para justificar a minha pro
posta.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Srs.
Constituintes, o Sr. Presidente, autor desta emen
da, deseja uma explicaçao mais aprofundada. Nós
gostaríamos, portanto, de retomar o raciocínio.

No art 9°, quando se define a competência
do Tribumal Constitucional, remete para o Inciso
ll,de que compete ao Tribunal Constitucional de
clarar, mediante provocação de parte, o não cum
primento da Constituição, por omissão das medi
das legislativasou executivas necessárias para tor
nar exeqüíveis e efetivas as normas, constitucio
nais, assinalando ao órgão do Poder Público com
petente prazo para a adoção dessas providências,
sob pena de responsabilidade e suprimento pelo
Tribunal Constitucional. Em outras palavras,

quando se estabelece a inconstitucionalidade por
omissão, a inconstitucionalidade por inércia do
Poder Público, quando o poder Público não cum
pre a Constituição, e poderíamos dar um exemplo
muito próximo do nosso dia-a-dia, se a nova

Constituição estabelecer que o ensino de lo e
2° graus é público e gratuito e obrigatório, qual
quer cidadão, Deputado estadual, Deputado fede
ral, Vereador ou Senador, qualquer cidadão ou
qualquer autoridade pode acionar o Tribunal

Constitucional que dê um prazo ao Poder, no caso
Executivo,para que tome as providências, no sen
tido de o mandamento Constitucional, ou seja,

° ensino gratuito, público e obrigatório de 1° e
2°graus, se isto for mandamento Constitucional.
Se o Poder Executivo não cumprir naquele prazo,
o Tribumal Constitucional tomará as medidas
neste sentido, além de prever a responsabilidade
por essa omissão, por essa inércia do Poder.

Por isso, abre, nessa questão da inconstitucio
nahdade por omissão, um leque muito amplo.
E a única parte, do Tribunal Constitucional, é a
única faixa de inconstitucionalidade que é tão
ampla, que pode ser acionada por um cidadão
comum, por um juiz, por um Vereador, por uma
associação. Enfim, nós contemplamos longa
mente, no art. 11, que são partes legítimas, para
propor a ação de inconstitucionalidade por omis
são: o Procurador- Geral da República, de ofício
ou a requerimento de qualquer cidadão; as enti
dades associativas de âmbito nacional, criadas
ou reconhecidas por lei, e com mais de 1 ano
de funcionamento, também os tnbunaís superio
res, 1/3 de qualquer uma das Casas do Congresso
Nacional, aquele que diretamente sofre violação
de direito por inércia do Poder Público. Portanto,
de imediato, no caput do art. 11, está contem
plada a legitimidade de um Vereador, de um Sena
dor, ou qualquer do povo acionar o Tribunal Cons
titucional, quando não estiver sendo respeitado
um princípio constitucional.

O SR. PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - Eu
peço permissão ao Plenário para discutir.

Srs, Constituintes, Sr. Relator, a minha preocu
pação, quando a esta minha emenda, não é tanto
em constar a falta do Poder Público, porque,
atualmente, a lei também diz que o Poder Público
tem que dar um mínimo de educação, de saúde
a todo cidadão brasileiro. A minha preocupação
é o dispositivo do Vereador, do Deputado federal
e estadual e do Senador, os argumentos, os
meios que esses políticos, esses representantes
do povo terão para fazer com que o Poder Público
cumpra. Quais são os métodos que nós teremos?
DIzer que tem gente realmente passando fome,
que tem gente sem educação, que tem gente
sem saúde, isso é fácil: o Tribunal vai dizer, o
Tribunal vai interpelar a prefeitura, interpelar o
Governador, interpelar o Presidente da República.

A mmha preocupação é a de que nós, os repre
sentantes do povo, porque eu considero o Poder
Legislativoo único representante do povo, para
defender o povo. A minha preocupação é como
nós teremos condições, já que o Poder Legislativo
não tem poder de decisão econômica. O que
nós podemos fazer, constatando o tribunal que
a Prefeitura errou, que a Prefertura está come
tendo crímes contra a Constituição, porque não
deu educação àquela determinada vila, porque
não deu saúde, porque não deu condições míni
mas de vída? Falo, em condições mínimas de
vida. Não é que o MunicípIO não tenha universi
dade, que vai argüir para levar universidade para
lá, se o Município não tem condições. O meu
requerimento bate em cima das condições míni
mas de vida do povo brasileiro. E nós acabamos
com essa grande chaga do povo brasileiro, pois
nós que viemos aqui, aceitando esse grande desa
fio que a igreja está aí a nos apresentar, uma
opção pelos rníseráveís, por aqueles sem voz,por
aqueles que não têm nem a sua voz e nem a
voz de alguém por eles. Esta é a minha preocu
pação: quais são os métodos que eu terei, não
para dizer que tem gente passando fome, não

para dizer que tem, como na minha cidade,
10.000 crianças fora da sala de aula. Eu quero
é um Poder que o povo me deu para ser seu
representante, para levar a solução para o povo.
Não tem sala de aula, eu, como Deputado federal,
terei condições de pressionar o prefeito, se não
tiver condições, o Governador, se não tiver condi
ções, o Presidente da República, para resolver o
problema. Não é para que o Tribunal Constitu
cional declare que está havendo arbitrariedade.
Isso atualmente é declarado, mas não tem solu
ção.

Eu tenho trabalhos aqui feitos, na Câmara, de
cidades com 70.000 habitantes que não têm
um posto médico. E eu estou aqui há 4 meses,
passei 4 anos na Assembléia Legislativa , e até
o momento, não foi dado solução para isso.

Então, a minha preocupação é que o Poder
Legislativo,os autênticos representantes do povo,
tivessem um mecanismo para fazer cumpnr a
lei ao mínimo necessário para o cidadão Esta
é a minha preocupação. Sr. Relator. Se a minha
emenda não foi completa, mas que nós aqui, des
ta Subcomissão, que estamos começando a
construir as primeiras células que vão compor
esta Carta Magna do povo brasileiro, que tivésse
mos essa preocupação, de olhar pelo vereador,
aquele homem que está dia a dia, lá na classe
mais pobre, na classe mais sofrida. Nós ali o
exemplo de um Vereador da Bahia, lá do Muni
cípio de Arací, que conhece os problemas. Nós,
que já fomos vereadores, que já fomos Prefeitos,
sabemos das dificuldades. Então, nós queremos
um mecanismo, nós queremos uma condição.
Esta é a minha preocupação. Não é declarar a
inconstitucionalidade, não é declarar que o Pre
feito está cometendo erro, pois cometeu, come
teu, fica por isso mesmo, como os casos dos
crimes de colarinho branco. Passam por cima,
acabou, arranja imunidade. Cometeu os piores
absurdos, lá diante, arranja imunidade, e fica por
isso mesmo. Como lá em Paragominas, no dia
2 próxrmopassado um Deputado Estadual levou
o povo a cometer um assassinato em praça públi
ca, matou, em praça pública, a pauladas, um po
bre Motorista de táxi e ficou por isso mesmo,
porque o Sr. Deputado Estadual tem imumdade
parlamentar, fica impune. Então, a mmha preocu
pação é que eu gostaria de pedir a colaboração
desta Subcomissão, para que nós saíssemos da
qui com um dispositivo. Não tem condições o
prefeito de dar escola, o vereador leva o problema
para o Deputado Estadual. O Deputado Estadual
vai argüir o Governador, vai interpelar o Gover
nador. Se o Muncípio não tem condições, então
o Governador tem que dar. Se o Estado não pode.
vem em cima do Presidente da República, junto
com o Senador e com o Deputado Federal. Esta
é a minha preocupação. Senão, esse Páis vai con
tinuar nessa mesma situação que está aí. Fazendo
uma estrada Norte-Sul, uma ferrovia, e o povo
passando fome, e o povo sem assistência médica,
e o povo sem educação. Esta é a minha preocu
pação, Sr. Relator.

Como membro desta Comissão, como homem
que veio aqui com esta finalidade, de defender
a classe daqueles que mais sofrem, eu gostaria
de que nós discutíssemos, gostaria de ouvír os
pareceres dos meus ilustres Pares desta Subco
missão. Como membro e como Presidente desta
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Comissão, o que V. Ex" acham? QuaIs são as
opiniões de V. Ex"' em relação a este problema?
Estamos aqui na Comissão de Garantias, que eu
considero fundamental, mas estamos saindo de
sarmados. Vamos sair daqui desarmados. O Po
der Legislatrvo vai continuar sempre como é, sem
nenhuma força. Vamos ser realmente aquelas
bóias fora dágua. Boiando, não é? Sem nenhuma
condição, sem nenhum instrumento para fazer
com que aqueles que em nós confiam, aqueles
que esperam da minha palavra, da palavra do
Vereador, da palavra do Senador, da palavra do
Deputado Federal, a solução para o seu problema,
para a falta de sala de aula, mesmo que seja
coberta de palha; o mínimo posto médico, mes
mo que tenha Já pelo menos uma parteira, que
tenha lá pelo menos um auxiliar de enfermagem
para atender o cidadão, quando picado de cobra,
ou coisa semelhante. Esta é a minha preocupa
ção. Neste Brasil afora, nós temos isso. Temos
em todo o intenor, e temos dentro de Brasília.

Eu disse aqui, há poucos dias, atrás, que eu
sinto vergonha de ser Deputado Federal, eu sinto
vergonha de passar nos belos jardins da capital
brasileira, e ver meus irmãos brasileiros, meus
concrdadãos brasileiros, morando debaixo de
uma barraca coberta de lona. Isto é uma vergonha
para a nossa Nação. Então, nós temos que lutar,
nós temos que nos unir para acabarmos com
isso. Porque nós temos condições. Se nós não
tivéssemos condições, muito bem. Mas nós temos
condições, Nós temos condições de dar a todos
os nossos concidadãos brasileiros um mínimo
de vida. Que não haja fome, que não haja falta
de terra, que não haja falta de escola, que não
haja falta de assitência mínima, da assistência mé
dica mínima. O Brasil tem condições para isso.
Precisa é organizar, precisa é planejar, precisa é
traçar.

Agora, para isso, nós parlamentares, nós verea
dores, Deputados Federais, Estaduais, Senado
res, temos que ter uma condição mínima, temos
de ter um dispositivo mínimo. Muitas vezes, o
Sr. Prefeito, quando se elege, se envolve no seu
grupinho e esquece o resto. O Sr. Governador,
muitas vezes, quando se elege, também se tranca
dentro dos gabinetes e só recebe com audiência
marcada, e a portaria vai tirando as condições
daqueles que necessitam levar o seu problema
para o Governador. E o Presidente da República
muito pior ainda. E com um Deputado Federal
têm que marcar audiência, têm que esperar, e
o povo já morreu. Esta é a minha preocupação.

Que nós tenhamos um dispositivo, não para dizer
o que está acontecendo, não para dizer que houve
o crime. É a punião. Dizer que foi ele que matou,
que se é criminoso, muito bem, mas os crimino
sos estão todos soltos aí. Dizer que o sujeito é
corrupto é muito fácil, os corruptos estão todos
soltos aí. A minha preocupação é esta, compa
nheiros, desta Subcomissão.

Continua em discussão.

O SR. CONSTITUINTERUY NEDEL - Eu saí
por uns minutos e perdi, talvez, um dos pontos
essenciais da avaliação do Relator. Mas, parece
me que poderia caber caber uma nova redação,
uma nova composição por parte do autor da
emenda. Por exemplo, art. lI, diz o seguinte: "São
partes legítimas para propor a ação de inconstitu
cionalidade por omissão,..." E eu vejo no pará-

grafo único: "aos Srs. Senadores, Deputados fe
derais e estaduais e Vereadores cabe provocar
o Tribunal Constitucional para que sejam notifica
das e intimadas as autoridades." Parece-me que
aí haveria uma competência, e eu retiraria, então,
Vereadores estaduais, uma comptência do Con
gresso de provocar, de convocar, para ver se o
próprio Tribunal faz cumprir determinados casos
de inconstitucionalidade por omissão, onde o Se
nador e o Deputado federal não entrariam em
ação direta contra o Tribunal Constitucional, mas
teriam competência para convocá-los, ou provo
cá-los. Parece-me que caberia no art. l l , onde
fosse modificado pelo autor, em parte a alínea
"d", 1/3 de qualquer das Casas do Congresso
Nacional proporia a ação, como tal. Mas, aí cabe
1/3 de qualquer uma das Câmaras. Ela proporia
a ação de inconstitucionalidade por omissão, en
quanto o que me parece que a idéia aqui, seria
uma competência de deputados e Senadores. E
eu aí, volto a repetir, retiraria Estaduais e Verea
dores, onde haveria a competência para convocar,
provocar esse Tribunal Constitucional, para ver
se ele está cumprindo. A minha preocupação,
agora é que isso aqui me abriu um leque. Alguém
vai arguir, elaborar uma ação de Inconsntucío
nalidade. Seja qual for o setor da sociedade: seja
a Câmara, seja uma Assembléia, uma Câmara
de Vereadores, ou a Câmara Federal, alguma enti
dade, como as que constam aqui, propõem a
ação da inconstitucionalidade. Aqui, haveria uma
força congressual de convocar, de provocar o Tri
bunal para ver se ele está cumprindo. Veja que
a abrangência muda. Porque, em nenhum dispo
sitivo,parece-me que consta isso: o Tribunal rece
be uma ação e julga. Mas até que ponto ele não
provoca a execução disso, e nós, como Poder
Legislativo, no Congresso, poderíamos, então,
provocá-lo para que ele execute, cumpra ou faça
executar.

o SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Eu
peço permissão ao Plenário para discutir Permite
um aparte, Constitumte Ruy Nedel?

O SR. CONSTITUINTE RUYNEDEL - Eu es
tou querendo interpretar a sua emenda e aí eu
pediria que mudasse a redação.

O SR. PRESIDENTE(Fausto Fernandes) - Veja
bem a minhajustificativa: "Aprovidência sugerida,
nessa emenda, visa permitir o livre acesso aos
parlamentares em geral, junto ao Tribunal Consti
tucional, no sentido de resguardar os direitos rela
cionados com os meios materiais mínimos asse
gurados pela Constituição às populações caren
tes." Eu não me preocupo que o Tribunal diga
que a Prefeitura está cometendo um crime. Eu
quero é que puna a Prefeitura, ou o Estado.

O SR. CONSTITUINTEEVALDO GONÇALVES
- V. Ex" poderia, pedindo um destaque, sei lá
como, modificar. Ao autor da emenda cabe o
direito de modificar um pouco a redação.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Eu louvo a preocupação do nosso Presidente.
Agora, eu acho que nós não podemos criar uma
falsa expectativa de que a Constituição vai resolver
todos os males do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Mas não é com isso que eu estou preocupado.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Não, eu acho que num sentido é, Sr. Presidente.
Quando V.Ex' coloca na sua emenda: "dos direi
tos previstos nesta Constituição relativos à subsis
tência do cidadão". Ora, isso é impossível. Nenhu
ma autoridade desta Nação, um País de terceiro
mundo, pobre, com 40 milhões de famintos 
nenhuma autoridade, deste País, vai ser punida
por omissão. Essa redação, data vênia, eu peço
a consideração de V.Ex", ela não pode ser consi
derada, porque nestes termos nós não teriamos
uma autoridade na Nação. Porque é evidente, nós
temos gente passando fome, aqui em Brasília,
no Pará, na Paraíba, no Paraná, no Rio Grande
do Sul, em São Paulo, em todos os recantos.
Então, essa redação torna mviável qualquer auto
ridade, Porque seria omissão permitir que um ci
dadão não tenha teto, não tenha remédio, não
tenha casa. Claro que eu luto, estou na vida para
isso, para melhorar a distribuição da renda, para
que tenha menos dificuldades, para que tenha
menos famintos nesta Nação. Agora, colocar num
texto Constitucional isto, é a mesma coisa - eu
vou fazer uma paralelo com a proposta do Depu
tado Paulo Macarini, que cria crime de responsa
bilidade à inobservância de norma constitucional
- é impossível colocar textos dessa natureza. Por
que? Porque está na lei "todos os brasileiros são
iguais perante a lei", e não são todos iguais pe
rante a lei. Garante uma cesta básica à população,
e não é garantida uma cesta básica à população.
Então, todos são responsáveis, nós aqui parla
mentares, o Prefeito, o Vereador.

Eu acho que nós temos que ter o cuidado de
colocar no texto Constitucional a norma geral.
É evidente que nós todos temos o dever, a obriga
ção de possibilitar que esta Nação tenha distrí
buição de renda. Nós podemos entrar em ques
tões polêrmcas Muita gente pensa que distribui
ção da renda, no Brasil, se faz controlando os
filhos. Eu não penso assim. Eu acho que é outra
forma a distribuição da renda É melhorar as con
dições de vida do brasileiro, fazendo uma reforma
agrária justa, uma reforma urbana justa, uma re
forma tributária justa, uma reforma bancária justa
que vamos resolver esse problema Acho que é
muito temerário criarmos a expectativa de que,
colocando um texto desses na Constituição, va
mos obrigar a toda autoridade a que dê pão, leite
e carne para todos os brasileiros.

É louvavel a sua preocupação, ao apresentar
esta emenda. Acho que o art. l l , quando fala
que qualquer cidadão pode apresentar, acho que
- vou fazer uma consideração há um equívoco
aqul- se qualquer cidadão pode representar jun
to ao Procurador-Geral da República, por que é
necessário um terço de uma das Câmaras para
pedir uma representação? Então, um cidadão, re
presentando junto ao Procurador-Geral da Repú
blica, vale mais do que 10% da Câmara ou 10%
do Senado? Nós mesmos estamos incluídos, quer
dizer, eu, como cidadão, Euclides Scalco, posso
representar o Procurador-Geral da República con
tra um fato. Parece-me que não podemos particu
larizar, no texto constitucional, as normas, e tam
bém não termos a falsa ilusão de que a Consti
tuição vai ser o apanágio de todos os males, de
que vai ser o paraíso terrestre, a partir do dia
15 de novembro ou 10 de janeiro, quando vai
ser promulgada a Constituição. Vai dar um novo
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ordenamento Jurídico, porém, a miséna vai contí
nuar, não vamos acabar com ela ..

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes ) 
Permite um aparte?

o SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- ...no momento, mas é preciso dar ordenarnen
to para que essa miséria acabe ao longo do traba
lho, ao longo do tempo Eu concordo plenamente
com o Sr. Presidente com a sua preocupação,
só que me parece que, no texto constitucional,
não temos condição de colocar propostas desta
natureza.

Q ~R. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Per
mite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
-Pois não

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Pe
ço permissão ao Plenário para discutir a matéria.

DustreConstituinte Euclides Scalco, desde que
a Nação brasileira foi convocada em 84, pelas
"direetas já", de Tancredo Neves, para se fazer
uma nova Constituição, naquela época, saindo
de uma Prefeitura e indo para a Assembléia Legis
lativa do Estado, eu sabia muito bem, como sei
até hoje, que a Constituição não irá resolver os
problemas do povo brasileiro Discordo de V. Ex'
quando diz que vai continuar a fome, que vai
continuar a miséria, no Brasil, eu discordo Conhe
ço os problemas do Brasil como produtor rural,
produtor rural que já fui em São Paulo; produtor
rural que já fui no meu Estado de origem a Bahia;
produtor rural no Estado de Minas Gerais; e, ago
ra, sou um produtor rural no Estado do Pará,
na Amazôma. O Brasil não tem por que ter brasi
leiro passando fome O que existe é uma má
distribuição, são as injustiças que existem nas
nossas leis, é a falta de um Governo voltado para
o mais carente; o nco não está a necessitar tanto
do governo; quem mais precisa do poder público
é o carente. Se nós quisermos, o País tem condi
ções de dar o mínimo aos brasIleiros. Isto é públi
co e notório. Se as verbas que são destinadas
ao Nordeste não fossem transformadas como
são, danam, em parte, para resolver o problema
do Nordeste. Se a situação do Nordeste não fosse
estudada de imediatismo, daria para solucionar
o problema do Nordeste.

Tenho exemplo, em meu Município, em Para
gominas estamos com 500 indústrias madeirei
ras. Já fui ao Ministro da Agricultura dizer a S.
Ex' S. Ex' que estamos com 30.000 operários
braçais no Município de Paragominas e temos
que ver logo, de imediato, um plano para implan
tar, naquele Município, uma agncultura perma
nente, a fim de que essa agricultura permanente,
ao término do ciclo da madeira, possa absorver
a mão-de-obra braçal da indústria madeireira que,
dentro de quatro, cinco ou dez anos, o ciclo da
madeira estará no fim,. Então, teremos um proble
ma de calamidade, se não cuidarmos disto agora,
como o problema do Nordeste. Se deixarmos que
termine o ciclo da madeira, no meu Município,
onde irão os 30.00 operários? Os donos das serra
rias colocarão as máqumas num cammhão 
como já tiraram da Bahia, do Espírito Santo e
levaram para o Pará - e vão fazer a mesma coisa:
vão tirar de Paragominas e vão levar para Roraima,
para Rondôma, para outros lugaresl E o operário
que, quando termina o ciclo da madeira, ele não

tem dinheiro nem para fazer a feira da semana
seguinte.

O que existe são falhas na nossa estrutura, é
isso, meu caro Companheiro. Se sairmos daqui,
nós do LegislatIvo, sem um dispositIvo que nos
dêm condições, nós Vereadores, Deputados esta
duais, Deputados federais e Senadores, sem um
dispositivo para arçurr com o Prefeito, com o Go
vernador, com o Presidente da República, vamos
continuar no mesmo, antes não tivéssemos vindo
aqui.

O SR. CONSTITUINTEOSMIRUMA - Sr. Pre
sidente, permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTEOSMIRUMA-Eu tam
bém louvo a sua atitude, a sua preocupação, que
é também de todos nós que estamos aqui na
Assembléia Nacional Constituinte, mas concordo
plenamente com o constituinte Euclides Scalco,
que é Impossível, através de um artigo constitu
cional..

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Não é impossível, não Companheiro.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR UMA - Res
peito a opinião de V. Ex' É impossível garantir
o pão a todos os brasileiros, através de uma...

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Não é garantir o pão, é garantir o trabalho, não
vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar.

O SR. CONSTITUINTE OSMIR LIMA - Agora,
eu diria a V. Ex' que vários artigos disciplinam
bem essa matéria, dentro do anteprojeto de ga
rantia da ConstItuição. Por exemplo, o art 9°,na
sua letra b, diz que: "O não cumprimento da
Constituição por omissão das medidas legislativas
ou executivas necessárias para tornar exeqüíveis
a efetivação das normas constitucionais" - aqui
está um pouco confuso - ...

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Companheiro Osmir Lima estamos num diálogo.

O SR. CONSTITUINTEOSMIRLIMA- ... "assi
nalando a um órgão do poder público prazo para
a adoção dessas providências, sob pena de res
ponsabilidade e suprimento pelo Tribunal Consti
tucional". Mais para a frente, o art. 11 diz que:
"São partes legitimas, para propor a ação de in
constitucionalidade por omissão, vários órgãos"...
- assunto já abordado. O art 31 diz o seguinte:
"Para garantir o cumprimento da Constituição,
além dos já disciplinados, são assegurados os
seguintes instItutos: mandado de segurança cole
tiva, iniciativa popular, referendum popular, ple
biscito e defensor do povo. E, no art 37, que
são atribuições do defensor do povo"; zelar pelo
cumprimento da Constítuiçâo, das leis e demais
normas por parte da administração". Acredito que
esses artigos contemplem bem a matéria, de que
V. Ex' fez uma emenda louvável, sob todos os
aspectos.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Meu prezado companheiro, a minha preocupação
não é dizer que se está cometendo inconstitucio
nalidade, minha preocupação não é dizer que a
coisa está errada; a minha preocupação é como
teremos dispositivo, nós legislativo, teremos dís-

positivos? Cada qual discute em cima daquilo que
ele vive. No Municipio, há 10.000 crianças fora
da sala de aula. A Prefeitura tem condições de
acabar com isso, o Governo do Estado tem condi
ções para acabar, o Govemo Federal tem condi
ções. E não acabam porque não querem e eu
não tenho dispositívo para fazer com que o Pre
ferto cumpra, para fazer com que o Governador
cumpra. Há obras faraônicas sendo feitas. Neste
momento mesmo, na mmha cidade, o Prefeito
está fazendo uma das mais belas praças que exis
tem no Estado. E temos 10 mil crianças fora
das salas de aula. Esta é a minha preocupação,
companheiro.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSMIRLIMA - Permi
ta-me, companheiro Ruy Nedel, só responder, de
forma sucinta, ao nosso Presidente. No meu en
tendimento, o art. 9<', item ll, letra "b" dá esses
dispositivos e essas garantias de competência do
Tnbunal Constitucional, que o não - cumpri
mento por omissão dessas medidas, por parte
de qualquer Poder Público, haverá prazo para ado
ção dessas providências, sob pena de responsa
bilIdade e suprimento pelo Tribunal Constitucio
nal. É o nosso entendimento.

Pois não, companheiro Ruy Nedel, desculpe
me.

OSR. CONSTITUINTERUY NEDEL - Sr. Pre
sidente, vou falar pela ordem.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Estou
na Presidência interinamente.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Nós,
por disposição regimental, precisamos interrom
per esta reunião, porque vamos a Plenário em
breve, sendo totalmente impossível discutirmos
o restante da matéria, eu proporia o encerramento
desta reunião e a convocação de uma próxima.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) -Acredito
que estamos dentro de um quadro que é da fase
terminal, são os prazos que correm. Ainda vamos
ter que convocar uma reunião especial para a
aprovação da redação final. Ao mesmo tempo,
estamos em discussão e votação corridas. por
esta razão, quem sabe, com um esforço, podería
mos, em alguns minutos, já que estamos com
menos de 20 propostas para analisar. Vamos votar
as propostas.

O SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Peço a palavra, para uma questão de ordem,
Sr. Presidente.

i
O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Concedo

a palavra ao nobre Constituinte Antero de Barros
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Gostana de colocar duas questões de ordem,
Sr. Presidente. A primeira é \que a discussão a
respeito dessa emenda já foi feita de forma sufi
cientemente esclarecedora para os que vão votar.
Proporia, então, que votássemos a questão dessa
emenda.

Outro ponto que 'colocaria como questão de
ordem é a proposta de passarmos, então, à dis
cussão de todas as emendas e pareceres do Rela
tor, daqui para a frente, e que fôssemos dando
seqüência, rapidamente, por causa da sessão.
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o SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Tem a palavra o Constituinte Nilson Gibson.

o SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Sr. Presidente, eu pedi a palavra por uma mera
questão de ordem, mas de bom senso. V. Ex',
como também o nobre Constituinte Relator e al
guns membros da Comissão que participaram
dos trabalhos sabem da posição que adotei con
cernente à não-criação do Tribunal Constitucio
nal.Apresentei, inclusive,desde o começo, suges
tões e, posteriormente emendas. Vim no horário
de 9:30 horas, como V.Ex' estava aqui presente,
assinei o livro e disse que iria me retirar, porque
tinha um compromisso, mas que voltava. Inclu
sive sabia que a votação iria se iniciaràs 15 horas,
hora em que saí.

Então, estava querendo pedir a V. Ex' para que
constasse que o meu voto é contráno à criação
do Tribunal Constitucional,quer dizer,aquelas mi
nhas emendas referentes à supressão do art. 4°
até o 8° e, por conseguinte, também os arts. 28
e 29. O nobre Relator tem conhecimento dessa
minha posiçâo, pessoalmente Respeito muito o
excelente trabalho que foielaborado. Todavia, es
se é um problema apenas de consciência nossa.
Pediria, então, a V. Ex", que fizesse constar na
Ata que o meu voto, foi contrário à cnação do
Tribunal Constitucional

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Nobre Constituinte Nilson Gibson, a proposta de
V. Ex' no sentido de suprimir o Tribunal Constitu
cional já foi matéria vencida, aqui. Conseqüente
mente, o seu voto que está constando é sobre
a não-criação do Tribunal Constitucional. Infeliz
mente, foi voto vencido.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Exatamente como eu queria: que constasse como
voto vencido. Não estou pedindo, em hipótese
alguma, para reabrir a discussão. Apenas, como
V.Ex" sabe, eu era o único voto vencido, na Comis
são, que tinha essa posição firmada.

O SR.CONSmUINTE EVALDO GONÇALVES
- Sr. Presidente, o Constituinte Nilson Gibson,
pelo que pude entender, pede para que conste
da Ata dos nossos trabalhos, uma declaração de
voto,simplesmente para resalvarsua posição pes
soal.

O SR.PRESIDENTE (Fausto Fernades) - Está
em discussão a emenda por nós proposta. (Pau
sa.)

Se ninguém discute, peço permissão ao Plená
rio, novamente para justificar o meu voto.

Srs. Constituintes, eu não sei se falei grego,
não sei se faleialemão ou se faleiportuguês erra
do, mas quero sair, desta Subcomissão, de espí
rito tranqüflo ao discordar com a idéia de muitos
brasileiros Peço desculpa ao meu ilustre compa
nheiro, Euclides Sacalco, discordo em número,
gênero e grau de que o Brasd vaiou precisa conti
nuar com a fome, com a miséria e com a falta
de educação.

O SR. CONSmUlNTE EUCLIDES SCALCO
- Um aparte. Quero esclarecer que não sou con
tra essa situação de injustiça social. Reafirmo que
não será um texto constitucional que irá colocar
comida na mesa do brasileiro. Afirmo, enfatica
mente, que sou contra a situação de injustiça,
que sou contra a fome, que sou contra a miséria,

contra a falta de escola, contra a falta de postos
de saúde. Agora, não posso acreditar que o texto
constitucional vá resolver essa situação. Evidente
mente, é um problema de responsabilidade, de
distribuição de renda, de justiça que os nossos
governos não fizeram. E eu não acredito que,
com um texto constitucional, vamos resolver isso.
Vamos, com o texto constitucional, dar novos ru
mos à Nação para que, com o tempo, resolvamos
essa situação.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Ilustre companheiro, o aparte de V. Ex" não me
convence. Primeiro,se no texto constitucional der
mos ao povo - como está aí implícito - aos
parlamentares, aos representantes do povo condi
ções para que eles possam representar diante
do Poder Executivo, nós solucionamos o proble
ma. Até acredito que não se solucionará dentro
de um mês ou dentro de um ano. Mas, se os
representantes do povo não tiverem dispositivo
que lhes dê condições de fazer com que o Poder
Executivo, seja ele Prefeito, seja ele Governador,
seja ele Senador, faça a justiça, iremos continuar
com a falta de responsabilidade dos nossos gover
nantes. Porque muitos dos problemas brasileiros
não são solucionados, não por falta de condição,
mas por falta de responsabilidade, por falta de
conhecimento, por falta de estar diretamente liga
do ao povo.

V Ex"é testemunha de que, há pouco tempo,
o Senhor Presidente da República declarou, numa
reunião com os operários brasileiros, de que não
tinha conhecimento da situação do povo do Bra
sil.

A minha preocupação, meu caro companheiro
Euclides Scalco, é ter vindo aqui, e a minha passa
gem nesta Subcomissão não ter tido sentido al
gum. Essa era a preocupação que me trouxe aqui,
fazer com que o Legislativo, com que aquele ho
mem que está mais em contato com o povo,
o Vereador, que está mais diretamente vivendo
com o povo, o Vereador, que está dia a dia na
célula mínima da sociedade brasileira, vendo a
carência dos mais miseráveis; com que o Depu
tado Estadual, o Deputado Federal e, mais adian
te, o Senador, que têm condições de ver, que
têm mais facilidade de acompanhar do que o
Presidente da República. Porque, muitas vezes,
o Poder Legislativo tem uma visão maior diante
do seu número - O Município tem 7,9, 13 ou
15 Vereadores, e só tem 1 Prefeito - como eu
digo, muitas vezes, o Prefeito fica envolto por
aquele grupo do mandato e esquece os proble
mas que estão afligindo o nosso povo.

Como estava a situação, quando o Senhor Pre
sidente da República declarou, durante uma fei
joada, para os operários da CUI e de outras orga
nizações operárias brasileiras,que Sua Excelência
não tinha conhecimento de que o povo brasileiro
estava sofrendo com os juros altos, com a falta
de crédito, com a faltade recursos. Esta é a minha
preocupação. Que nós, parlamentares, o Verea
dor, o Deputado estadual e o Deputado federal,
tenhamos condições de fazer com que o Prefeito,
o Governador e o Presidente da República assu
mam a responsabilidade. Se naquela localidade
em que o Prefeironão tem condições de dar esco
la, muito bem! Mas a maioria tem; se naquela
localidade em que o Governador não tem condi
ções de resolver o problema, muito bem! Mas

a maioria tem. Nós somos testemunhas disso,
meu caro companheiro Euclides Scalco, estamos
vendo constantemente problemas que são fáceis
de serem resolvidos. Por que, aqui em Brasília,
não se têm condições de tirar aquele povo dos
barracos? Tem sim, meu caro companheiro, te
mos conjuntos do BNHfechados! Temos muitos
conjuntos do BNH fechados, e que as multína
cíonaís e empreiteiras estão esperando as belas
vendas, estão esperando as vendas arbitrárias. E
o povo está no meio da rua! Então, têm condições
de se solucionar. Quando não se têm, muito bem,
concordo. Mas, é o que o Legislativo não tem.
Nós somos um poder fraco, nós somos um poder
sem decisão. Esta é a minha preocupação, meus
caros companheiros. É que nós possamos sair
daqui, desta Subcomissão das Garantias, com
uma garantia! Nós somos o Legislativo, para nós
que o povo deu o poder para fazer a Constituição,
não foipara o Prefeito,não foipara o Governador,
não foi para o Presidente da República! Então,
temos que sair daqui com uma garantia. Que
garantia é essa? A garantia de se fazer com que
o Prefeito, o Governador, o Presidente da repú
blica cumpram um mínimo de condições, porque
o mínimo de condições para o povo brasileiro
não é cumprido, mas não que o País não tenha
condições, mas porque os governantes, não que
rem.

O problema fundiário do Brasil não é falta de
terra; o problema fundiário do Brasil é a má distri
buição das terras; o problema fundiário do Brasil
são as más condições do povo brasileiro ocupar
as terras do Amazonas, do Pará, de Roraima, do
Acre. Não é falta de terra -, nós temos milhões
e milhões de quilômetros de terras incultas na
Amazônia, terras boas, terras de primeira quali
dade. Então, o problema do Pais não é falta de
condições, o que está faltando no País é uma
políticade responsabilidade. Esta é a minha preo
cupação.

Sei que serei o voto vencido; sei que nós saire
mos daqui sem uma garantia. Vamos sair da Sub
comissão de Garantia sem uma garantia. O Poder
Legislativo vai sair da Subcomissão de Garantias
da Constituição sem nenhuma garantia, do mes
mo jeito que ele é: desprovido e depenado de
tudo, só com o "larí-larí'' para o povo brasileiro,
só com o "papo-furado" para o povo brasileiro.
Se chega o meu Vereador ou o meu Prefeito e
vem me pedir, não tenho condições de atender,
porque não tenho dispositivo na minha mão.

Conseguem-se milhões de verbas para se fazer
isso e aquilo outro e deixa-se de fazer salas de
aulas, deixa-se de fazeruma reforma agrária, justa,
humana Não é querer tomar terra de ninguém,
porque sou proprietário rural e não quero que
as minhas propriedades sejam tomadas, mas as
minhas terras são cultivadas,são produtivas. Que
ro que as propriedades que estão nas mãos das
multinacionais, terras incultas, sem nenhuma pro
dutividade, sejam distribuídas para o povo bra
sileiro.

Por isso, meu companheiro Euclides Scaldo,
há Constituintes que vão levar para as manchetes
da imprensa pilhas de suas emendas, eu vou ficar
só com esta, não quero outra. Esta sozinha é
a minha emenda na Constituinte: fazer com que
o Poder Legislativo tenha condições de represen
tar. Porque representar com "papo", representar
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com "larí-lan'', representar com conversa, a nossa
gente já está cansada.

O que o Sr. Leonel Brizola disse ontem, na
televisão, não eram mentiras, ele disse verdades!
O povo está desacreditado.

O SR CONSTITUINTE - Permita-me um
aparte?

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Pois não.

O SR CONSTITUINTE - Apenas para fazer
um reparo. Ele pode ter dito as verdades refe
rentes ao problema social do País, todavia, ele
mentiu em decorrência da administração do RIo
de Janeiro e nós poderiamos aqui tecer conside
rações e mostrar. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Con
cordo mas ele vai levar esta Nação no "papo",
no "bico", vai levar este povo brasileiro a um levan
te social e nós seremos responsáveis por isso,
porque VIemospara cá desarmados para a Subco
missão de Garantia da Constituição, e vamos sair
desarmados do mesmo jeito. Podem ler o nosso
anteprojeto: não há nenhum dispositivo que dê
condições ao Vereador, ao Deputado estadual,
ao Deputado federal ou ao Senador, para fazer
com que se cumpram as leis. Dizer que feriu a
lei, dizer que foi arbitrário, dizer tudo isso, dizer
que foicrime, será dito, como têm sido dito, agora,
corrigir os erros, punir os criminosos, punir os
corruptos, não temos nenhum artigo, nenhuma
vírgula que nos dê essas condições. Vamos conti
nuar sendo os "larí-larí" do povo brasileiro.

Considero que serei voto vencido, mas vou con
tinuar, vou para a Comissão Temática e vou levar
a minha pobre e humilde emenda, dizer que o
Legislativo brasileiro é um poder desarmado, sem
nenhum poder. Nós não temos poder nenhum;
nós somos um poder desmoralizado. Se eu levar
um pedido ao Presidente da República, para cons
truir uma escola, Sua Excelência não constrói a
escola; mas se chegar um outro político que é
da facção de Sua Excelência, de sua graça, da
panelinha dele, Sua Excelência apóia para cons
truir uma praça, Sua Excelência apóia para cons
truir um elefante branco! Esta é a falta de respon
sabilidade!

Em primeiro lugar, no Brasil, tinha que se dar
condições mínimas ao homem brasileiro e não
sair distribuindo leite, sou contra essa distribuição
de leite! Vamos dar uma vaca para ele produzir
leite! Sou contra essa distribuição de roupa! Va
mos dar um pedaço de terra para ele plantar o
algodão, porque a pnmeira roupa que vesti, na
minha vida, foi minha mãe quem teceu, no tear
de pé. Este é o problema.

Sei que já estou excedendo meu tempo, porque
os meus cinco minutos Já estão exauridos.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Uma questão de ordem. Acho queV. Ex' tem
toda razão no que está dizendo, mas não tem
nada a ver com a nossa discussão. A defesa de
V.Ex' o brasileiro é a nossa defesa; a sua ênfase,
o seu entusiasmo em defendê-lo é o nosso.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Só
que vamos continuar, companheiro, desprovidos.
Esta era a hora de termos a arma na mão e,
vamos sair da Subcomissão de Garantia, sem
uma garantia.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO
- Uma questão de ordem. Nós respeitemos V.
Ex', mas estamos discutindo uma proposta que
eventualmente é sua e já foi discutida sobeja
mente. V. Ex' já fez a sua declaração de voto,
mamfestou a sua intenção e a sua luta, mas não
podemos ficar toda a tarde discutindo isso. A sua
posição já está clara, então, vamos à votação e
liquidemos essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) - Va
mos à votação. Eu estava apenas no tempo que
o Regimento me permite. Está em votação a
emenda do Constituinte Fausto Fernandes, que
pede garantias para o Legislativo. Em discussão.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Eu só
gostaria de esclarecer que o parecer do Relator
não é contrário a sua emenda. Nós só a conside
ramos prejudicada, porque estamos absoluta
mente convictos de que a sua pretensão está alta
mente contemplada na nossa proposta. Aliás,
nunca..

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) - Va
mos voltar a discutir de novo, Relator?

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - '" nunca
na história do Brasil, nós conseguimos enfeixar
instrumentos como na proposta que agora esta
mos defendendo. Não estamos com parecer con
trário.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em votação.

Os senhores que votam a favor do parecer do
Sr. Relator permaneçam sentados. (Pausa.)

Um voto contra, o do autor da emenda.
Proposta de n° 53, do Constituinte Humberto

Lucena.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, para a expo

sição da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Pretende
o Constituinte Humberto Lucena incluir, no ante
projeto, um dispositivo para que haja um referen
dum popular, com o objetivo de definir o sistema
de governo. Nós consideramos prejudicada esta
matéria, em razão do art. 30 que já foi aprovado.
por esta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes)
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.

Relator.
Proposta n° 54, do Constituinte Dommgos Leo

nelli.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) -Pretende
o ilustre Constituinte: "que a justiça eleitoral asse
gurará o fornecimento gratuito a todos os eleitores
de um exemplar da Constituição federal".

Esta matéria também estaria prejudicada, em
razão de que anteriormente, decidimos em assun
to correlato Por isso, consideramos, ao contrário,
aqui rejeitada, prejudicada. porque já tivemos de
cisão neste sentido.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes)
Em discussão. (pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os senhores. que votarem a favor do parecer

do Sr. Relator, permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovada, por unanimidade, a rejeição da
Emenda de n- 54 do Constítumte Domingos Leo
nelh.

Proposta de n° 56, da Constituinte Abigail Fei
tosa.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para expo
sição da matéria.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Sr Presi
dente, a Emenda de n° 55, da Constituinte Abiga~
Feitosa, "amplia a competência do Tribunal Cons
titucional". Ao se manifestar, reqrstraentender ex
celente a proposta de emenda constítucronal, mas
pretende ampliar os seus poderes, a sua compe
tência Nós entendemos e, por isso, consideramos
prejudicada a emenda, porque o anteprojeto con
cedeu competência: "originária ao Tribunal Cons
titucional processar e julgar, dentre outras, as de
mais matérias que lhe atribui a lei complementar".

Se nós, na Constituição, déssemos competên
cia ao Tribunal ConstItucional para, inclusive, de
cídir, julgar e processar habeas corpus, estaría
mos, inclusive, na nossa opinião, nos desviando,
neste momento, da proposta, do sentido, da razão,
da lógica do Tribunal Constitucional, congestio
nando as suas próprias atividades. Por isso, consi
deramos prejudicada a pretensão.

O SR. PRESlDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação.
Os senhores que votam a favor do parecer do

Sr. Relator quanto à proposta da Constituinte Abi
gail Feitosa, de n° 55, permaneçam sentados.
(Pausa.)

Aprovado o parecer do Sr. Relator
Proposta de n°56. do Constituinte VIlsonSouza.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo-

sição da matéria.

OSR RELATOR(Nelton Friedrich)-Também
pretende o Constituinte Vilson Souza novas com
posições e ampliação de poderes ao Tribunal
Constitucional. Nossa manifestação é no sentido
de que esta matéria está prejudicada, não só por
decisões anteriores, como no prmcípio, no geral,
já contempla o anteprojeto muitos dos objetivos
aqui reqístrados pelo Constituinte. Portanto, o
nosso parecer é de que está prejudicada a emen
da

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os senhores que votam a favor do parecer do

Sr. Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer do Sr. Relator, por unani

rrudade.
Proposta de n° 57, do Constituinte Orlando Pa

checo.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da matéria.

O SR. RELATOR(/'lelton Friedrich) - Também
se reporta ao Tribunal 'Constitucional o Consti
tuinte Orlando Pacheco, e essa maténajá foisobe
jamente dIscutida e está, portanto, prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os senhores que votam a favor do parecer do

Sr. Relator, que determina que a emenda já for
prejudicada, permaneçam sentados. (Pausa.)
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Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.
Relator.

Proposta de n' 58, do Constitumte Orlando Pa
checo.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo
sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Fríedrrch) - Na ver
dade, esta emenda busca amplIar a inconstitucio
nalidade em tese, dando legitimidade, em parte,
a vinte pessoas jurídicas de Direito privado, tam
bém assunto já prejudicado, porque contemplado
foi em decisão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os Senhores que votam a favor do parecer

do Sr. Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.

Relator.
Proposta n' 59, do ConstItuinte Orlando Pa

checo.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - O mes
mo caso, Sr. Presidente A matéria está preju
dicada.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes)
Em discussão (Pausa)

Se mnguém deseja discutir, em votação.
Os Senhores que votam a favor do parecer

do Sr. Relator, considerando a matéria prejudi
cada, permaneçam sentados (Pausa.)

Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.
Relator.

Proposta n° 60, do Constituinte Orlando Pa
checo.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo
sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friednch) - Pretende
o Sr. Constituinte instituir os chamados "comis
sionários especiais do Congresso Nacional nas
questões que lhes são pertinentes".

Em outras palavras, seria o defensor do povo,
com outra denominação, e, por isso, nós conside
ramos rejeitada a proposta, já que tivemos aprova
ção de mstituto parecido que é o de defensor
do povo.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os Senhores que votam a favor do parecer

do Sr. Relator, pela rejeição da emenda, perma
neçam sentados. (Pausa.)

Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.
Relator.

Proposta de n° 61, do Constituinte Orlando Pa
checo.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo
sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Sr Presi
dente e Sre Constituintes, pretende o Constituinte
Orlando Pacheco acrescentar ao àrt. 24 que: "a
Constituição poderá ser emendada, mediante
proposta do Presidente da República".

Nós procuramos, com a devida vênia, recom
por uma tradição ccnstltucionaltsta, inclusive fa
zendo referência de que, na justificativa do ilustre

proponente, há um comentáno e um registro de
que, na nossa introdução, nos referimos que a
grande maíona propôs sugestões, no sentido de
conferir ao Presidente da República a faculdade
relativamente à iniciativa para emenda à Cons
tituição.

Na verdade, o que nós tivemos, é que a maioria
das manifestações que chegaram não contem
plavam, exatamente, a imciativa ao Presidente da
República E eu retomo ao primerro argumento
de que a tradição constitucíonahsta em ] 824, de
]891, de 1934, de 1946, só previam direito de
iniciativa aos órgãos leqislanvos, evidentemente,
por serem representativos da soberania popular.
Algumas Constituições, como as de 34 e de 46,
incluíram as Assembléias LegislatIvas. Foi a partir
do Ato InstitUCIonal n' 1/64 que nós inauguramos
esta prática de que o Presidente da República
tinha o direito de iniciar o processo de alteração
da Lei Maior.

O Ato Institucional n° 2/65 manteve 'i! dispo
sição, o mesmo acontecendo com a Constituição
atual, retomando a tradição, especralrnente, com
o que tivemos em 8], em 34 e em 46, somos
pela rejeição da presente emenda

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os Senhores que votam a favor do parecer

do Sr. Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
,Um voto contra, do Constituinte Nilson Gibson.
Proposta de n° 62, da Constituinte Maria de

Lourdes Abadia
Concedo a palavra ao Relator para a exposição

da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -A ques
tão proposta pela Constituinte Maria de Lourdes
Abadia, no nosso entendimento, é inócua, porque
pretende apenas inserir de que, acima da Consti
tuição, só é soberana a vontade popular, expressa
na forma da lei. Por isso, somos pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fern-ndes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os Senhores que votam a favor do parecer

do Sr Relator, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade.
Proposta n° 63, da Constituinte Maria de Lour

desAbadia.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da maténa.

O SR.RELATOR (Nelton Friedrich)-Também
é dispensável, porque todos os mecanismos e
inserções existentes, na Constituição, são no sen
tido de que devam ser cumpridas e não é apenas
inserindo "cumpra-se" que ela será respeitada.
Alias e é até, não só de praxe, mas da construção
dos instrumentos de lei, a disposição do "cum
pra-se".

Por ISSO, também a entendemos por inócua
e a rejeitamos.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os senhores que votam a favor do parecer do

Sr. Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade. . .,
Proposta de n° 64, do Constitumte Uldunco Pin

to.

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo
sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Busca
o Constituinte já limitar no tempo a Constituição
que apenas estamos elaborando, porque define,
já, uma Assembléia Nacional Constituinte para
] o de fevereiro do ano 2001, além de outras pre
tensões expostas nesta emenda. É evidente que
o conteúdo da emenda contrana os objetivos
maiores nesta Subcomissão. É muito cedo para
se prever o fim de uma Constituição que está
em construção. Somos pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os senhores que votam a favor do parecer do

Sr. Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.

Relator.
Proposta de n° 65, do Constituinte Uldurico Pin

to
Concedo a palavra ao Sr Relator para a expo

sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - O ilustre
Constitumte, na verdade, errou de endereço. O
assunto deve ser moldurado em tópico e capítulo
especíais e, por essa razão, consideramos imperti
nente a emenda e a rejeitamos.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes)
Em discussão (Pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os senhores que votam a favor do parecer do

Sr. Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.

Relator.
Proposta n° 66, do Constituinte Uldurico Pinto.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) -No mes
mo sentido da manifestação anterior, pretende
o Constituinte algumas inovações, como direito
de voto aos brasileiros maiores de 16 anos; o
alistamento e o voto são obrigatórios; a lei definirá
a forma de votação dos índios, dos analfabetos
e cegos; sufrágio universal; voto direto e secreto
e outras pretensões.

Nós, mais uma vez, registramos a rejeição por
não ser matéria específica dessa Constituição e
ter o endereço certo, que é de direitos coletivos,
garantias mdívíduaís, direitos políticos e etc.

A Emenda de n° 66, rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os senhores que votam a favor do parecer do

Sr. Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.

Relator.
Proposta de n° 67, do Constituinte VivaldoBar

bosa
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da matéria.

O SR.RELATOR(Nelton Friedrich) - Pretende
o Constituinte VivaldoBarbosa que a emenda re
jeitada, que tenha recebido voto favorável de 2/5
dos membros do Congresso Nacional, poderá ser
submetida a referendum popular se este for re
querido por 1/5 dos Congressistas ou 1% dos
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eleitores no prazo de 120 dias, contados de sua
votação. Decorrido o prazo, não mais poderá ser
apresentada na mesma e na sessão legislativa
segumte. E ainda acrescenta o § 2', art. 25: "a
requerimento de 115 dos Congressistas".

Em razão das matérias já aprovadas com refe
rência a esta questão, e também por ferir a orienta
ção que o anteprojeto desenvolveu, somos pela
rejeição da emenda.

o SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os senhores que votam a favor do parecer do

Sr. Relator, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade, o parecer do Re

lator.
Proposta de n-68, do Constituinte Cid Carvalho
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da matéria.

O SR RELATOR (Nelton Fnedrích) -A emen
da do Constituinte Cid Carvalho busca contemplar
que a Constituição "sofrerá reformas, emendas,
de acordo com as presentes normas".

Mas, vai além: "pelos mesmos cntérios poderão
ser rescindidas, no todo ou em parte, decisões
judiciais em qualquer grau, transmitidas em julga
do, comprovado o interesse social".

Parece-nos totalmente inviável tal proposta,
porque, além de desautorizar o trânsito em julga
do, invade atribuições do Judiciário pelo Poder
Legislativo, de maneira absolutamente inconstitu
cional, antijurídica, e, por isso, rejeitamos a emen
da.

O SR PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém deseja discutir, em votação.
Os senhores que votam a favor do parecer do

Sr. Relator permaneçam como estão.
Aprovado, por unanimidade, o parecer do Sr.

Relator.
Proposta de n' 69, do Constituinte Paes Landim.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da matéria.

O SR. RELATOR (Nelton Friedrich) - Uma
emenda supressiva do Constituinte Paes Landim,
que busca suprimir o Tribunal Constitucional. Co
mo essa matéria já foi votada e aprovada, está
prejudicada a pretensão do Constítumte

O SR. PRESIDENTE (Fausto Femandes) 
Em discussão. (Pausa.)

Se ninguém discute, em votação.
Os Srs, que votam a favor do parecer do Sr.

Relator permaneçam sentados. (Pausa.)
O parecer do Sr. Relator é aprovado contra

um voto do Constituinte Nilson Gibson.
Proposta de n- 70, do Constituinte Uldurico Pin

to.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para a expo

sição da matéria.

O SR RELATOR(Nelton Friedrich) - Na mes
ma forma, à pretensão não cabe guarida, porque
o endereçamento é outro. Trata-se de matéria
exclusiva da Subcomissão do Poder .Judrcíáno,
já que busca organizá-lo em todo o território na
cional. Pela rejeição.

O SR. RELATOR(Nelton Friedrich) - Sr. Presi
dente, desde as 10 horas da manhã até este mo
mento, discutimos, analisamos, aprovamos, rejei
tamos, enfim, concluímos parte das nossas tare
fas. Não posso - porque o farei com mais vagar,
na oportunidade apropriada - deixar de registrar
aqui o mais profundo agradecimento à assessoria
que conosco comungou desses últimos dias e
desses últimos momentos, porque, afinal de con
tas, só estas últimas últimas horas Significaram
um esforço extraordinário que quero creditar uma
homenagem a Mirtô Fraga, ao Walter Valente,
ao Carlos Rosa, à equipe de técnicos do Prodasen,
muitos que foram, na madrugada, retirados do
seu descanso, porque, em nenhum minuto, fe
chamos o olho, durante esta úlurna noite, para
que pudéssemos chegar aqui com todas as
emendas e o devido parecer.

Há também os assessores da equipe de Clail
ton, aos quais também quero registrar este agra
decimento. Seria impossível reahzar o trabalho
que realizamos, sem a colaboração da assessoria.
Registro também com satisfação, o elevado espí
rito de companheirismo que registramos, nesses
últimos dias, durante todos os trabalhos desta
Subcomissão e no dia de hoje. Um aqradecimen
to à Imprensa e a todos os funcionános desta
Casa. De nossa parte, Sr. Presidente, agradece
mos muito.

Entendemos que, na caminhada de construção
da nova Constínnção, até agora, a parte que nos
estava reservada, procuramos cumpnr, com as
deficiências evidentemente existente. Agradeço
muito a oportunidade desta convivência e deste
trabalho realizado.

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nilson
Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON 
Pedi para que constasse dos Anais, já foram feitas
as considerações, tecidas pelo nobre Relator, à
Assessoria e aos demais funcronárlos, mas tam
bém fosse associado o trabalho que V.Ex' desem
penhou como Presidente desta Subcomissão, e
também pelo próprio Relator, pela cultura inteli·
gência e o brilhantismo com que S. Ex' desem
penhou as suas tarefas, tendo V. Ex' a conduzir
os trabalhos.

Era este o nosso apelo, para que fique consig
nado na ata dos trabalhos, de hoje

O SR. PRESIDENTE (Fausto Fernandes) 
Muito obrigado ao nobre Constituinte Nilson Gib
son, pelas palavras elogiosas ao nosso trabalho
pois fizemos, nada mais, nada menos do que o
cumprimento do nosso dever.

O Sr. Relator elaborará a redação final da maté
ria. Essa redação será submetida à deliberação
da Subcomissão e será aprovada, por maioria
absoluta, numa próxima reunião que convoca
remos antecipadamente.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, agradecendo a to
dos que conosco colaboraram.

(Levanta-se a reunião às 15 horas e 13
minutos.)

COMISSÃO DE SISTEMATIZA·
ÇÂO

6" Reuniáo Extraordinária

Aos trinta dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às vinte horas
e quinze minutos, no Plenário da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão de Sistema
tização, sob a Presrdência do Senhor ConstitulOte
Aluízio Campos, Primeiro-Více-Presídente, no
exercicio da Presidência, presentes os seguintes
Senhores Constituintes: Rodrigues Palma, José
Maurício, Edne Tavares, José Ulisses de Oliveira,
Fernando Gasparian, Eraldo Tinoco, Gastone Ri
ghi, Siqueira Campos, Fernando Bezerra Coelho,
José Luiz Maia, Nilson Gibson, Osvaldo Coelho,
Celso Dourado, Reimundo Bezerra, Gersn Peres,
Ademir Andrade, Francisco Pinto, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Paulo Ramos, Sandra Caval
canti, Sigmaringa Seixas, Mário Lima, Aloysio
Chaves, Haroldo Sabóia, Ricardo Fíúza, Renato
Vianna, José Jorge Cristína Tavares, Virgildásio
de Senna, Haroldo Lima, Christóvam Chiaradia,
Manoel Moreira, Adolfo Oliveria, Oswaldo Lima
Filho, Antôruo Carlos Konder Reis, José Geraldo
José Freire, José Santana de Vasconcellos, Prisco
Viana,João Calmon, José Serra, MárIO Assad, Car
los Sant'Anna, Inocêncio Oliveira, Francisco Ben
jamim, Francisco Rossi, Brandão Monteiro, Pi
menta da Veiga, Darcy Pozza, Theodoro Mendes,
Plínio Arruda Sampaio, José Ignácio Ferreira, Al
fredo Campos, Wilson Martins, Paulo Pimentel,
Nelson Cameiro, Arnaldo Prieto, Cid Carvalho, Ar
tur da Távola, Nelton Friedrich, Jamil Haddad,
José Richa, Luíz Eduardo, Eqídio Ferreira Lima,
Afonso Arinos, Francisco Dornelles, Adylson Mot
ta, José Costa, Augusto Carvalho, Octávio Elísio,
José Tinoco, Bocayuva Cunha, João Agripmo, Si
mão Sessim, Mozarildo Cavalcanti, Euclides Scal
co, Délio Braz, Antonio Mariz,Vilson Souza, Aécio
Neves, Jonas Pinheiro, Michel Temer, João Natal,
Enoc Vieira,Paes Landim, MiroTeixeira, ZizaVala
dares e Ottomar Pinto. Compareceram, também,
os seguintes Senhores Constituintes, não-mem
bros: l-\oisés Pimentel, Antônio Câmara, Silvio
Abreu, Israel Pinheiro, Florestan Fernandes, WiI·
son Campos, Gumercindo Milhomen, Virgílio Gui
marães, Eduardo Bonfim, Jutahy Júnior, Nestor
Duarte, Lael Varella,Jairo Carneiro, Carlos Alberto
Caó, Vivaldo Barbosa, Hélio Costa e Victor Fonta
na. Deixaram de comparecer os Senhores Consti
tuintes: Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Ibsen Pinheiro,
João Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo
Bisol, Milton ReIS, Nelson Jobim, Severo Gomes,
alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Car
los Chiarelli,José Uns, Marcondes Gadelha, Oscar
Corrêa, Jarbas Passarinho, VirgílIO Távora, Lysâ
neas Marciel, Joaquim Bevilacqua, Luís Inácio Lu
la da Silva, Roberto Freire e Antonio Farias. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente de
clarou abertos os trabalhos, anunciando que a
ata da runíão anterior dexava de ser lida e distri
buída aos presentes em razão de sua implantação
no Prodasen não tersido concluída a tempo. Com
a palavra, pela ordem, falou o Senhor Constituinte
Bacayuva Cunha, como membro do Clube de
Engenharia e integrante do seu Conselho Diretor,
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passando às mãos do Senhor Presidente e do
Senhor Relator da Comissão expedientes nos
quais são expressas as preocupações daquela en
tidade quanto à segurança do Trabalho. Em se
guida, o Senhor Constituinte Gerson Peres, em
questão de ordem, teceu considerações a respeito
do disposto no § 2' do art, 19, do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte e in
dagou sobre o sentido da expressão "adequar"
e a função desta Comissão, nesta etapa dos traba
lhos, bem como sobre o direito de emendar e
a natureza dessas emendas a serem oferecidas
pelos membros da comissão e demais Consti
tuintes. Também em questão de ordem, o Senhor
Constituinte Gastone Righi - após ouvir os esclare
cimentos do Senhor Presidente de que, em princí
pio, todos podem oferecer emendas, cabendo ao
Relator, ao apreciá-Ias, dar o seu parecer, receben
do-as ou não - elogiou este posicionamento da
Presidência e teceu considerações sobre os dOIS
grupos de relatores que colaboraram nos traba
lhos da Relatoria, analisando a natureza e a forma
da composição dessas equipes e pedindo a publi
cação do trabalho apresentado pelo grupo deno
minado "relatores auxiliares". Em seguida, o Se
nhor Constituinte Paulo Ramos enfocou a prisão,
pela Policia Federal, no Rio de Janeiro, de um
cidadão brasileiro, solicitando à Presidência da
Comissão que manifeste ao Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, ouvidos os demais
o e a revolda da Comissão diante do fato narrado

O Senhor Presidente, respondendo que não se
tratava de questão de ordem, orientou o Consti
tuinte Paulo Ramos no sentido de que manifeste
a sua comunicação no Plenário da Assembléia.
Com a palavra, a Constituínte Sandra Cavalcanti,
em questão de ordem, abordou o problema da
definição da emendas a serem apresentadas pe
los membros da Comissão, indagando sobre a
natureza da mesmas, dados os desencontros e
às diferenças constatados na leitura que procedeu
no texto do anteprojeto. Com a palavra, o Relator
respondeu que, pelos entendimentos havidos, en
tendia caberem emendas de mérito tanto com
relação à matéria concemente à Comissão Oitava,
como, de resto, às demais matérias, desde que
buscando a compatibilização e adequação do tra
balho; quanto às colocações do Constituinte Gas
tone Righi, disse o Relator concordar com elas
e reforçar a idéia de publicar os trabalhos elabo
rados pelos relatores auxiliares. Prosseguindo, o
Senhor Relator Bernardo Cabral leu matéria pubi
cada no Jornal do Brasil, de trinta de junho
corrente, para conhecimento do Plenário e regis
tro nos anais, intitulada "Deputado denuncia ação
de Lobby", com origem atribuída ao Deputado
José Elias Murad (PTB-MG), tendo contestado
as colocações ali feitas. Sobre o assunto pronun
ciaram-se os Senhores Constituintes Gastone Ri
ghi, Gerson Peres e Siqueira Campos, todos de
monstrando estranheza na notícia, tanto pelo
comportamento retilíneo do Relator como pelo
conhecimento que confessaram ter do Deputado
José Elias Murad, atribuindo ao fato natureza equi
vocada. Passando à ordem do dia, o Senhor Presi
dente anunciou a matéria da pauta, concernente
nos Capítulos m, IV, V, e VII, do Título XIX do
Anteprojeto do Relator (Comissão VIII), de confor
midade com requerimento apresentado na reu
nião anterior pela Senhora Constituinte Sandra
Cavalcanti, aprovada unanimemente. Esclareceu

o Senhor Presidente, a propósito, que esperava,
ainde na reunião, distribuir o matérial - quadro
comparativo da matéria - destinado a subsidiar
no estudo e na discussão da matéria. Prosseguin
do, foi concedida a palavra à Senhora Constituinte
Sandra Cavalcanti, como autora do requerimento
do destaque para a discussão do assunto, objeto
da ordem do dia, quando abordou os principais
pontos com os quais disc.ordava e oferecendo
suas sugestões para a alterações quejulgar neces
sárias. Encerradas as colocações da Senhora
Constituinte Sandra Cavalcanti, falaram os Senho
res Constituites Carlos Sant'Anna, Siqueira Cam
pos, Gerson Peres, Octávio Elísio, Artur da Távola
e Eraldo Tinoco. Não havendo mais oradores ins
critos, o Senhor Presidente comunica que haverá
reunião extraordinária, no dia lo de julho do cor
rente ano, no mesmo local, às vinte horas, desti
nada a dar continuidade à discussão do antepro
jeto apresentado pelo Relator, e que a partir do
dia dois do mesmo mês as reuniões serão realiza
das no período matutino, com início às nove horas
e trinta minutos; em seguida, emcerrou a reunião,
às vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos.
O inteiro teor dos trabalhos foram gravados, de
vendo ser traduzidos e publicados no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte e constí
tui-se-á na ata circunstanciada da reunião. E, para
constar, eu, Maria Laura Coutinho, Secretária, la
vrei a presente ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à pubi
cação.

CLUBE DE ENGENHARIA

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1987

Exrrr' Sr
Senador Afonso Arinos
M.D. Presidente da Comissão de Sistematização
Da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
O Clube de Engenharia, por decisão do seu

Conselho Diretor em reunião de 22·6.87, vem
solicitar a V.Ex' que sejam consideradas as obser
vações abaixo, relacionadas aos artigos 50, 54,
57 e 58 das conclusões da Comissão da Ordem
Social.

a) Que dos textos dos artigos 54, alínea VII,
57 e 58 da Seção I Da Saúde, sejam eliminadas
as referências a Segurança do Trabalho e demais
assuntos pertinentes à Engenharia;

b) Que a alínea XX do artigo 29, item I conste
apenas Segurança do Trabalho, uma vez que o
direito à Saúde, que é de todos,.já está prescrito
no artigo 50 da referida Seção I;

c) Que o texto da Constituição, seja escoímado
da expressão "Saúde ocupacional" (artigo 57) tra
dução literal e imprópria de "occupatíonal health",
que visa a englobar a Segurança do Trabalho
e conseqüentemente a Engenharia de Segurança
na área da saúde

Esperando contar com a compreensão e apoio
de V.Ex', subscrevemo-nos,

Atenciosamente, Matheus Schnalder Presi
dente.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

Relator: Senador Almir Gabriel (PMDB - PA)

Da Ordem Social

Art. 19 AOrdem Social fundamenta-se no pri
mado do trabalho, em busca da justiça social.

I- A todos é assegurado o direito ao trabalho
com justa remuneração; o emprego é conside
rado bem fundamental à Vida do trabalhador e
ninguém o perderá sem causa justificada;

II-Todos têm direito à moradia, alimentação,
educação, saúde, descendo, lazer, vestuário,
transporte e meio ambiente sadio;

1lI - Todos são amparados pela seguridade so
cial e têm direito ao usufruto do bem-estar social.

CAPITULO I

Dos Trabalhadores

e Servidores

Públicos

SEÇÃO I

Dos Trabalhadores

Art. 2° São assegurados aos trabalhadores
urbanos e rurais, e aos servidores públicos, fede
rais, estaduais, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, os seguintes direitos, além de
outros que visem à melhoria de sua condição
social:

l-garantia do direito ao trabalho ..
XX-Saúde e segurança do trabalho;
XXI - proibição de trabalho em ativIdades insa

lubres ou perigosas, salvo lei ou convenção cole
tiva que, além dos controles tecnológicos visando
a eliminação do risco, promova a redução da jor
nada e um adicional de remuneração incidente
sobre o salário contratual;

XXlI- proibição de qualquer trabalho a menor
de 14 (quatorze) anos, e de trabalho noturno e
insalubre dos menores de 18 (dezoito) anos;
....................................................................................

xxx - seguro contra acidentes do trabalho;

SEÇÃO IV

Disposições Gerais
Art. 23. O reajuste periódico da ...

Art. 26. Indenização acídentána, devida nos
casos a que se refere o inciso XXXdo artigo 2',
não exclui o do direito comum, em caso de dolo
ou culpa do empregador.

§ 1Q E presumida a culpa do patrão ou comi
tente pelo ato culposo do seu preposto.

§ 2' À culpa se revela por meio de falta ines
cusável no tocante à segurança do empregado,
ou a sua exposição a perigo no desempenho do
serviço.

Art. 27. Os direitos que, previstos neste Títu
lo. dependam de lei para seu exercício, poderão
ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade
por omissão, proposta por, no mínimo, 30 (trinta)
entidades associatwas.

CAPITULO 11

Da Seguridade Social
Art. 38. A seguridade social compreende um

conjunto integrado de ações, voltado para asse
gurar os direitos sociais relativos à saúde, previ
dência e assistência social.

SEÇÃO I

Da Saúde

Art. 50. A saúde é direito de todos e dever
do Estado.
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Art. 51. O Estado assegura o direito à saúde
mediante:'

1- implementação de políticas econômicas e
sociais que visem à eliminação ou redução do
risco de doenças e de outros-agravos à saúde;

11- acesso universal, igualitário e gratuito às
ações e serviços de promoção, proteção e recupe
ração da saúde, de acordo com as necessidades
de cada um.

Art. 52. As ações e serviços de saúde inte
gram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um Sistema Único organizado de
acordo com as seguintes diretrizes:

I- comando administrativo único e exclusivo
em .cada nível de govemo;

11- atendimento mtegral e completo nas ações
de saúde;

111- descentralização político-administrativa
em nível de Estados e Municípios;

N - participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações nos níveis fede
ral, estadual e municipal.

Art. 53. O Sistema Único de Saúde será fi
nanciado com recursos do Fundo Nacional de
Seguridade Social com recursos de receitas dos
Estados e Municípios.

Art. ,54. Compete ao Estado, mediante o Sis
tema Unico de Saúde:

I- formular políticas e elaborar planos de saú
de;

11-prestar assistência integral à saúde indivi
dual e coletiva;

III - disciplinar, controlar e estimular a pesqui
sa sobre medicamentos, equipamentos, produtos
imunobiológicos e hemoderivados e outros insu
mos de saúde, bem como participar de sua produ
ção e distribuição, com vistas à preservação da
soberania nacional;

N - fiscalizar a produção, comercialização,
qualidade e consumo de alimentos, medicamen
tos e outros produtos de uso humano utilizados
no território nacional;

V- controlar a produção e a comercialização
dos produtos tóxicos inebriantes pelo abuso, e
estabelecer princípios básicos para prevenção de
sua utilização inadequada; .

VI- controlar o emprego de técnicas e de mé
todos, nocivos à saúde pública e a ao meio am
biente, bem como a produção, comercialização
e utilização de substâncias igualmente lesivas
àqueles bens;

VII - controlar a qualidade do meio ambiente
inclusive do trabalho;

VlII- controlar as atividades públicas e priva
das relacionadas a experimentos com seres hu
manos, a fim de garantir o- respeito aos valores
éticos.

Art. 55. As ações de saúde são de natureza
pública, cabendo ao Estado sua regulação, execu
ção e controle.

Art. 56. É assegurada, na área da saúde, a
liberdade de exercício profissional e de organi
zação de serviços privados, na forma da lei e de
acordo com os princípios da política nacional de
saúde.

§ 1° Évedada a destinação de recursos públi
cos para investimento em instituições privadas
de saúde com fins lucrativos.

§ 2° O setor privado de prestação de serviços
de saúde pode participar de forma complementar

na assistência à saúde da população, sob as con
dições estabelecidas em contrato de direito públi
co, tendo preferência e tratamento especial as
entidades filantrópicas.

§ 39 O Poder Público pode intervir nos servi
ços de saúde de natureza privada necessários ao
alcance dos objetivos da política nacional do setor,
bem como desapropriá-los.

§ 4° Fica proibida a exploração direta ou indi
reta, por parte de empresas e capital de proce
dência estrangeira, dos serviços de assistência à
saúde no País.

Art. 57. A saúde ocupacional é parte inte
grante do Sistema Unico de Saúde, sendo assegu
rada aos trabalhadores mediante:

I- medidas que visem à eliminação de riscos
de acidente e doenças do trabalho;

11- informação a respeito de atividades que
comportem riscos à saúde e dos métodos de
controlá-los;

111- direito de recusa ao trabalho em ambien
tes sem controle adequado de riscos, com garan
tia de permanência no emprego;

N - particpação na gestão dos serviços inter
nos e externos aos locais de trabalho, relacio
nados à segurança e medicina do trabalho, acom
panhando a ação físcehzadora do ambiente.

Art. 58. As políticas relativas à formação e uti
lização de recursos humanos, a insumos, a equi
pamentos, a pesquisas e ao desenvolvimento
científico e tecnológico na área de saúde e de
saneamento básico subordinam-se aos interesses
e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Do Meio Ambiente

Art. 109. O meio ambiente ecologicamente
equilibrado é bem de uso comum ao qual todos
têm direito, devendo os poderes públicos e a cole
tividade protegê-lo para as presentes e futuras
gerações.

Art. 113. Proíbem-se a instalação e funciona
mento de reatores nucleares para produção de
energia elétrica, exceto para finalidades científicas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está
aberta a reunião.

A ata sucinta da reunião será elaborada pelo
Prodasen que ainda não a aprésentou à Mesa.
Demaneira que não há ata a ser distribuída agora
aos Srs. Membros da Comissão.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Bo
cayuva Cunha.

O SR. CONSmUINTE BOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, como Constituinte e como Mem
bro do grupo de Engenharia e do seu Conselho
Diretor, recebi a incumbência de dirigir ao Presi
dente Afonso Arinos e ao Relator Bernardo Cabral
a preocupação do Clube de Engenharia, no que
diz respeito à segurança do trabalho. De modo
que peço a V. Ex" a gentileza de receber esses
dois oficios, na Mesa, e encaminhá-los ao Presi
dente Afonso Arinos e aó Relator Bemardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex" pode encaminhá-los à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSmUlNTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, o § 2° do art. 19 do nosso Regi
mento, diz:

"Ao anteprojeto poderão ser apresentadas
emendas nos cinco dias que se seguirem
à distribuição dos avulsos, e que serão desti
nados à sua discussão, circunscritas essas
emendas à adequação do trabalho apresen
tado com os anteprojetos onundos das Co
missões."

Este dispositivo ensejou uma interpretação do
verbo "adequar" com que o requerente pretende
defini-lade maneira que os direitos dos membros
titulares desta Comissão não sejam restringidos

O verbo "adequar" significa, "amoldar", "aco
modar", "proporcionar", "apropriar", "Igualar",
"conformar". Ao pé da letra, Sr. Presidente, pelo
significado etimolóqico nada nos resta fazer, se
não verificarse o douto Relator, Deputado Berner
do Cabral, fez ou não corretamente a adequação
e, uma vez constatada a falha, apresentarmos
emendas que o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte denominou de adequação
e aguardarmos o prazo aberto, em plenário, para
apresentarmos as emendas sem restnções.

O direito dos titulares da Comissão de Sistema
tização está violentado Explica-se: Todos os de
mars membros titulares ou não das demais Co
missões e Subcomissões exerceram a prerroga
tiva de emendar os textos dos trabalhos à sua
apreciação. Nós, porém, não podemos exercê-las
no âmbito da nossa Comissão, restando-nos so
mente a misericordiosa oportunidade quando o
projeto estiver no período de discussão pela As
sembléia Nacional Constituinte.

Ora, não se pode adequar artigos, parágrafos,
alíneas ou incisos mal redigidos ou em disso
nância com o princípio básico de outros. Para
ilustrar apenas, o que fazer-se ante à restrição
ileqal a que estamos submetidos com o Inciso
N do art. 6° do Anteprojeto, onde nunca se viu
"tantas liberdades" num inciso só? O que fazer-se
com as alíneas "b" e "d" do art. 13, para não
sorrir-se com a preciosidade contraditória, inse
rida na alínea "a" do mesmo artigo? Como não
permitir-se sistematizar-se com "fórceps" ou "bo
ticão", mesmo pela eliminação, a carruagem de
"Conselhos" nele colocados como instrumentos
eficazes de castração das prerrogativas do Con
gresso Nacional e suas "Comissões Técnicas Es
peciais".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - (Fa
zendo soar as campainhas.)

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Vou terminar, Sr. Presidente.

É muito importante esta questão de ordem,
porque quero ver se não venho nem mais aqui,
se não vou fazer mais nada!

Se a Comissão de Sistematiza~- esperou tanto
o trabalho das demais, por que ,gar-Ihe o direito
de emendar, ampliar de manei irrestrita? Se os
demais Constítulntes.aínda permanecem com as
prerrogativas regimFhtais de participar da Cornís-
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são de Sistematização, emendando e discutindo,
maior razão para garantir o direito dos seus titula
res. Não podem os Constituintes ignorar estes
dispositivos regimentais, e, se tiverem mteresses
em fiscalizar as teses vitoriosas, deverão, ou não,
participar das nossas reuniões, interferindo nelas

Se existem na nossa comissão membros natos,
presidente e relatores de outras, compondo um
número mais elevado de membros, maior razão
para "essa adequação" permitir a modificação,
a adição, a substituição e a supressão de matérias
sob sua apreciação. Mesmo porque ainda resta
a instância superior do Plenário para aceitar, ou
não, o resultado dos nossos trabalhos.

É, aliás, a própria orientação desta Presidência
que nos diz no expediente que nos encaminhou
dia 28 de junho, anteontem, assinado pela ilustre
Secretária Maria Laura Coutinho. "Quadro 7 
Texto justificação:" Antes do texto informar o tipo
de emenda (supressiva, substitutiva, modiflcativa
e aditiva, conforme conceito do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, art. 133, §§ 2°,
3°, 4° e 5° (anexo 11):

Isto exposto, Sr. Presidente, solicito que esta
douta Mesa da Comissão, por seu digno Presi
dente, considere adequadas todas as emendas
apresentadas nesta Comissão, e os inconforma
dos com a decisão democrática da mesma pos
suem o recurso da emenda em Plenário e o direito
de destaque ao seu julgamento.

É esta a minha questão de ordem, Sr Presi
dente, e que espero resposta dentro do prazo regi
mental.

O SR. PRESIDENTE (AlUíZIO Campos) - De
acordo com o Regimento Intemo da Constituinte,
as emendas são modificatrvas, supressívas, subs
titutivas e, no caso do art. 19, as emendas relativas
aos trabalhos da nossa Comissão podem ser
acrescidas de uma emenda que fOI denominada
de adequação.

A Presidência entende que os Srs. Membros
da Comissão são absolutamente livres de apre
sentarem as emendas que entenderem proceden
tes, nos termos do Regimento da Constituinte e
das normas de trabalho da nossa própria Comis
são. As emendas terão de ser submetidas à apre
ciação do eminente Relator e depois também à
apreciação do Plenário da Comissão. Então, é

o plenário desta Comissão que terá a última pala
vra sobre se a matéria constante da emenda se
insere na classificação comportável em seus tra
balhos de sistematização. Se, porventura, algum
membro da Comissão entender de suprimir deter
minada disposição que, a seu juízo, não mereça
tratamento constitucional, cabe ao Relator se pro
nunciar a respeito, para que o Plenário decida
se, na sua atribuição de adequar ou de compati
bilizar, se insere a de excluir, suprimir textos que,
a seu critério não devam ser consignados no pro
jeto da Constituição. Em face do exposto, passo
a palavra a S. Ex", o Relator.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, V. Ex" me permite uma questão
de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para
ouvir o seu pensamento a respeito da questão
de ordem proposta pelo nobre Constituinte Ger
son Peres. Mas, antes de fazê-lo, concedo a pala
vra a V. Ex"para a questão de ordem sohcítada,

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Agradeço muito, porque assim o Sr. Relator talvez
possa se pronunciar sobre a questão de ordem
que pretendo levantar.

Inicialmente, Sr. Presidente, para cumprimen
tá-lo pela decisão magnífica que ora tomou ao
deslindar a questão de ordem levantada pelo no
bre Constituinte Gerson Peres. Demonstra o des
cortino e o horizonte amplo, que esta Presidência
tem, ao decidir sobre matéria tão relevante quanto
esta.

Sr. Presidente, minha questão de ordem é mui
to simples. O Sr. Relator designou um grupo de
relatores auxiliares, e acabaram-se, talvez, por
identificação ou, quem sabe, por uma simbiose
que naturalmente ocorreu, criando-se dois agru
pamentos distintos Um deles, nos quais se perfi
lharam relatores apenas do PMDB, e o outro, que
eu chamaria de grupo suprapartidário, que reuniu
os relatores de diversos Partidos. E foram produ
zidos dois trabalhos. Um destes agrupamentos,
mais estreitamente ligados à liderança do PMDB,
e o outro que usou os demais relatores auxiliares
fizeram um trabalho suprapartidário, sem a con
dução mais efetiva de qualquer liderança. Ocorre,
Sr. Presidente, que o Sr. Relator, no alto da sobe
rania do seu poder de decisão, entendeu de aco
lher o relatório ou o fruto do trabalho desses rela
tores, liderados pelo PMDB,desprezando o traba
lho dos demais relatores. Até aí não há insurgência
ou questão de ordem, ela começa daí para frente,
Sr Relator. Entendo que os membros desta Co
missão e cada um de nós, individualmente, não
podemos ter sonegado do nosso alcance o fruto
do trabalho de elaboração dos dois agrupamen
tos. É indispensável e a Presidência da Comissão
é que tem o dever funcional de zelar por isto
que seja publicado também o trabalho dos de
mais relatores em conjunto, para que todos nós,
componentes da Comissão, possamos avaliar o
que já foi estudado, o que já foi esmiuçado e
quais as alternativas propostas. Desta forma, nós
estaremos enriquecendo o cabedal de conheci
mento dos Srs. Constituintes, aqui nesta Comis
são, e estaremos tendo um procedimento absolu
tamente justo e ponderado, não só dando uma
satisfação a esses relatores auxiliares que traba
lharam, mas tornando todas as coisas transpa
rentes, translúcidas, sem ocultações, sem desvios,
sem possibilidade de opções que poderiam até
demonstrar alguma suspeição.

Sr. Presidente, a minha questão de ordem é
no sentido de que esta Presidência determine a
publicação do trabalho a que aludi.

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - On
tem, na reunião noturna, foi levantada uma ques
tão de ordem, no sentido de aguardarmos que
o Prodasen apresentasse um trabalho de cru
zamento e de indicação de todas as matérias que
constavam e constam do anteprojeto.

Este trabalho ainda não foi concluído. Embora
a reunião de hoje seja destinada a discutir exata
mente aquele capítulo elaborado pelo Relator, que
não foi apresentado pela 8' Comissão Temática,
nós só dispomos das informações do Prodasen
relativas à parte referente à família. De ma
neira que a Presidência vai submeter à discussão,
exatamente essa parte, e tenho a impressão de
que o trabalho do Prodasen já foi distribuído
aos Srs. Membros da Comissão, aqui no plenário.

Concedi a palavra ao Relator, e gostaria de sa
ber se o Constituinte Paulo Ramos tem alguma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULORAMOS- Te
nho uma questão de ordem, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes que
compõem a Comissão de Sistematização. Logo
depois da instalação da Assembléia Nacional
Constituinte surgiu um movimento, nesta Casa,
com o objetivo de estabelecer a soberania da as
sembléia Nacional Constituinte, e para que tal ob
jetivo fosse atingido, julgaram alguns Constituin
tes que necessário seria a remoção do chamado
entulho autontárío, e dentre as normas contidas
em seu bojo, estava a Lei de Segurança Nacional.
Peço esta questão de ordem, para lembrar aos
membros da Comissão de Sistematização, que
hoje no Estado do Rio de Janeiro encontra-se
preso, nas dependências da Polícia Federal, com
base na Lei de Segurança Nacional- que preten:
díamos arquivada um -, cidadão brasileiro. E
preciso que cada um de nós compreenda o que
significa a prisão arbitrária de um brasileiro, no
momento em que estamos elaborando a nova
Carta Magna. Se não nos insurgirmos desde já,
certamente outros brasileiros poderão igualmente
estar presos, e certamente também esta Comis
são terá dificuldades para desenvolver os seus
trabalhos.

A minha questão de ordem, Sr. Presidente, tem
o objetivo de solicitar à Presidência da Comissão
de Sistematização que manifeste, ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, o repúdio
e a revolta dos integrantes desta Comissão no
Estado do Rio de Janeiro, de um brasileiro, pela
prisão arbitrária, com base num instrumento da
ditadura

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex"não apresentou uma questão de ordem, mas
apenas uma comunicação que, na condição de
Constituinte, poderá fazê-Ia no plenário da Assem
bléia Nacioanl Constituinte, nas suas reuniões
normais.

A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra a Constituinte Sandra Cavalcanti, para
uma questão de ordem. (Pausa.)

Gostaria de solicitar aos Srs. membros da Cons
tituinte que não transformassem, com questões
de ordem, o tempo mais precioso dos nossos
trabalhos. Concedo a palavra V.Ex'

A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCAN
TI - Esta questão de ordem se prende exata
mente à definição das emendas, que nós podere
mos apresentar, diante dos casos que estamos
encontrando, à medida em que vamos estudando
o texto. Por exemplo: eu encontrei, no anteprojeto,
o art 307, que define o que é empresa nacional.
E no índice, na última página, há informação de
que este artigo é originário do caput do art 3'
do anteprojeto da Comissão n° VI.

Dei-me ao trabalho de ler o art. 3° da Comissão
rr VI e verifiquei que o texto é completamente
diferente na sua filosofia e na sua essência, não
só nas palavras.
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Então, a minha pergunta é: encontrando um
episódio deste gênero, que tipo de emenda posso
apresentar? Uma emenda supressiva, uma emen
da modificatJva ou na verdade, apenas uma solici
tação para que a informação que consta do índice,
que é uma informação correta de que o art. 307
é oriundo do art. 3" da Comissão n" VI, a fim
de que um texto simplesmente coincida com o
outro texto?

Todavia, eu não teria nada que emendar, a
rigor, se tal iniciativa for tomada ou pela Comissáo
de SIstematização ou pelo próprio Relator.

O texto é bastante diferente. Há três ou quatro
palavras-chaves que aqui estão diferentes. Se V.
Ex" quiser, posso passar até à mão do Relator,
para que S. Ex" possa emendar

Era esta a questão, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (AluízioCampos)-AMe

sa entende que o caso argúido por V. Ex", a seu
juízo, pode ser enquadrado tanto como emenda
de compatibilização como de adequação, de
acordo com a natureza da matéria.

Vou passar a palavra ao Relator, porque S. Ex'
está na tribuna aguardando o pronunciamento
decorrente da primeira questão de ordem argúida
pelo Deputado Gerson Peres.

Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR(Bernardo Cabral) -Sr. Presi
dente, Srs. Constítumtes, entendo que o Consti
tuinte Gerson Peres tem suas razões no que sus
cita a esta Comissão.

S. Ex' deve ter ouvido, como eu ouvi, que have
ria uma determmação da Presidência da Assem
bléia Nacional Constituinte, portanto, não de V.
Ex', no sentido de que o trabalho apresentado
pelo Relator, referente ao que deveria ter sido,
feita na VIII Comissão, o que não aconteceu, quan
to às emendas de mérito.

Ora, Sr. Presidente, se assim for, cai por terra
o dispositivo que eXIge, como V.Ex' bem refenu,
as emendas de adequação.

Entendo também que, se for liberado para uma,
que se libere para todas, que se apresentem
emendas de mérito em todo o trabalho feito pelo
Relator Não me oporei, absolutamente, a que
isto aconteça.

Quanto ao segundo ponto do Constituinte Gas
tone RighI, aplaudo e subscrevo o que S. Ex' pe
diu. Não é possível que nesta Casa se escamoteie
dos demais Constitumtes o que nela se passa,
e é por isso que se diz que este é um Poder
aberto ao povo.

Quanto ao terceiro, creio que, se casa com
a resposta dada ao eminente Constituinte Gerson
Peres.

Agora, Sr. Presidente, peço permissão a V.Ex'
para ficar na tribuna por mais uns quatro minutos.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Só me permita uma mterrupção, apenas para
cumprimentá-lo, Sr. Relator. Sua atitude - aliás,
nunca tive dúvida dela - demonstra não só seu
alto saber, como a formação escorreíta, sua pos
tura lisa, bastante digna e honrada.

OSR. RELATOR(Bernardo Cabral)-Sr Presi
dente, Srs. Constitumtes, trago ao conhecimento
da Casa um assunto profundamente desagradá
vel, desagradável porque não honra um colega
Constituinte que fez uma denúncia sem ter o CUI

dado de verificar se ela estava embasada na reali
dade dos fatos.

O Jornal do Brasil de hoje, Sr. Presidente,
traz a seguinte notícia com este título:

"Deputado denuncia ação de lobby
Belo Horizonte - O Deputado José Elias

Murad, PTB - MG, acusou o Relator da Co
missão de SIstematização da Constítumte,
Deputado Bernardo Cabral, PMDB - AM,
de ter cedido à pressão de lobbies ao supri
mir do anteprojeto da Constituição o art. 59
da proposta da Comissão da Ordem Social,
que proibia propaganda de remédio, cigarro,
bebida alcoólica e agrotóxico. Murad, que
presidiu a Subcomissão de Saúde, estranhou
a atitude do Relator, porque Cabral havia de
c1arado que faria apenas a sistematização dos
textos aprovados pelas Comissões. Outro
exemplo que citou foi a exigência de aplica
ção de 10% do PIB no setor de saúde, tam
bém excluído. O Deputado Bemardo Cabral
tirou um artigo importantíssimo aprovado
pela Comissão da Ordem Social. Provavel
mente ele sucumbiu ao lobby daqueles que
trabalham pelas empresas que atuam no se
tor."

O Deputado Hélio Costa, PMDB - MG,
chegou a me dizer - palavras do Deputado
Murad, "que a proibição de propaganda de
tabaco iria pôr em risco a realização da Copa
do Mundo no Brasil."

Sr. Presidente, peço a atenção dos Srs. Consti
tuintes para o art 410, parágrafo único do ante
projeto. Aqui se diz que, apesar de aprovado não
foi acolhido, o que não é verdade, nem chegou
a ser aprovado. O Relator acolheu porque a sua
consciência lhe ditava que este deveria ser o seu
caminho.

O parágrafo único do art. 410 tem esta redação:

"É vedada a propaganda comercial de me
dicamentos, forma de tratamento de saúde,
tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos."

Sr. Presidente, não preciso dizer a V. Ex" e a
esta Casa que repudio a insinuação, além de mor
daz, que me é atribuída, porque não reflete, Sr.
Presidente, não só a minha postura nem a minha
compostura, não corresponde à verdade dos fa
tos.

O SR CONSTITUINTE GASTONE RIGHI -
V.Ex' me permite? (Assentimento do Relator.)

Na qualidade de Líder do PTB e sendo o Depu
tado José Elias Murad uma das figuras mais eccel
sas que tenho em minha Bancada, e conhecen
do-o bem - como o conhecem os demais com
panheiros, inclusive os conterrâneos - tenho ab
soluta certeza de que a referência, se foi mfeliz,
e o foi, também, errônea e injusta, até porque
o dispositivo se encontra em outro setor que não
o da saúde. Só pode ter sido feita com um sentido
bastante diverso do que V. Ex' está sentindo ou
está compreendendo.

Tenho certeza de que, quando o DeputadoJosé
Ehas Murad se referiu a lobby, o que S. Ex' quis
dizer é que a pressão dos veículos de comuní
cação é muito grande e que, é claro, poderiam
ter mfluenciado numa decisão de subtração do
dispositivo que S. Ex" não encontrou no texto de
sua Subcomissão ou da Comissão.

Tenho certeza de que, à primeira hora em que
o Constituinte José Elias Murad aqui se encontrar
- como é um cavalheiro, um homem fino, digno,
educado - haverá de levar até V.Ex' os protestos
do seu respeito e, acredito, as suas escusas.

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Eu ape
nas diria ao Constituinte Gastone RIghi, agrade
cendo as suas palavras, que o CUidado que eu
tive de tirar daquele capítulo, é que eu quis ajustar
de forma bem clara, bem nitida no capítulo de
comunicação, para que se visse que a idéia era
exatamente impedir que os veículos de comuni
cação fizessem ...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES -
V.Ex" me permite? Eu serei breve.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Com
muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Prepare-se, Constituinte e amigo, porque, daqui
para a frente, a missão que V.Ex' ocupa é muito
árdua, muito difícil. Vai haver muita incompreen
são, mas V.Ex' é homem vívido e realizado, quer
no sofrimento, quer nas alegrias. E nós que o
conhecemos de perto, não de hoje, ao lermos
esse noticiário - aliás, iríamos falar sobre isso
hoje aqui - não nos perturbamos, porque o pas
sado, a postura, a luta e a dignidade de V. Ex'
estão acima de tudo ISSO. Fique tranqüilo porque
os que o conhecem não acreditaram nisso, e
os que vão passar a conhecê-lo daqui para a frente
também vão ter a certeza de que V. Ex' é um
homem correto. Pode ter falhas, pode às vezes
não atender a interesses, mas V.Ex" é um homem
de decisão, vai ter que tomá-la e pode desagra
dar. Agora, os verdadeiros democratas vão ter
que se conformar com a decisão do Plenário,
porque o trabalho de V. Ex" é submetido a um
julgamento de Plenário.

Aceite a minha modesta solidariedade.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
E acredite que isso não influencia em nada o
nossojulgamento a respeito da postura e da digni
dade de V.Ex'

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito
obrigado a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRACAMPOS-
V.Ex" me permite?

O SR. RELATOR (Bemardo Cabral) - Com
muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRACAMPOS
Constituinte Bernardo Cabral, realmente discor
reu muito bem o Constituinte Gerson Peres sobre
os méritos de V. Ex' V. Ex" está acima de tudo
isso Essas coisas não atingem V.Ex', um homem
de muita digmdade, um homem que tem um
passado que o recomenda não somente a este
Plenário, mas à Constituinte e à Nação.

V.Ex" foi eleito para esta função que, em geral,
é da escolha do Presidente. V. Ex" é cercado de
toda a consideração, de todo o apOIO, de toda
a solidariedade, não somente da Comissão de
Sistematização, mas da Constítumte.

Tenho certeza de que deve ter havido algum
equívoco. Eu não conheço, com intimidade, o
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Constitumte José Elias Murad e não sei se ele
seria realmente capaz de uma Injustiçatão grande
quanto esta cometida por essa matéria do Jornal
do Brasil.Mas vamos aguardar que ele apareça,
pois acredito que, homem digno que ele deve
ser, vai ter alguma coisa para dizer.

V. Ex' foi,neste dia, atingido duramente. Recla
mar a sua ausência quando V. EX', homem res
ponsável que é, antecipadamente avisou ao Presi
dente da Comissão que não podia comparecer
à Comissão se ela se reunisse no domingo, e
pediu V.Ex' que não fizessea reunião, até porque
ela poderia vira acontecer - como de fato acon
teceu - na Segunda-feira, porque V. Ex' já tinha
um compromisso em Recife.

O Partido Democrata Cristão solidariza-seintei
ramente com V. Ex' e sabe que isso ai não vai
influir, que V.Ex' é um homem experiente, é um
homem seguro da sua decisão, é um democrata
que procurou, nessa primeira fase, acatar todos
os anteprojetos das comissões que lhe vieram
às mãos, totalizando esses anteprojetos no ante
projeto que está aí, que não é de autoria de V.
Ex',mas dessas comissões, aprovados que foram
por elas Agora, nós vamos fazer realmente esse
trabalho de sistematização sob o comando e a
coordenação de V.Ex' Há tempos, é assim mes
mo que se procede, não há outra forma e não
adianta querer pressionar e atingir a honra de
V. Ex', que ninguém vai conseguir,

O PDC está ao seu lado, a Sistematização está
ao seu lado, a Constituinte está ao seu lado e
o País espera muito de V.Ex'

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - En
contram-se em discussão os Capítulos 111, N, V
e VII do Título XIX do anteprojeto. É a matéria
referente à Comissão Temática n9 VIII, que não
apresentou em tempo o seu anteprojeto e fOI redi
gida por S. Ex' o Relator. O destaque foi ontem
solicitado pela Constituinte Sandra Cavalcanti e
atendido pelo Prof.Afonso Arinos.Concedo a pa
lavra a S. Ex' para iniciar a discussão da matéria,
esclarecendo que dentro em pouco chgará do
Prodasen o trabalho por ela ontem solicitado, se
gundo estou sendo informado pela secretária da
Comissão.

Se S. Ex' quiser iniciara apreciação da matéria,
nós iremos ganhar algum tempo.

Solicito-lheque ocupe a tribuna.

A SRA CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
- Sr.Presidente,Sr" e Srs. Constituintesa Comis
são n° VIII tinha objetivos bastante variados, pois
tratava da família, da educação, da cultura e des
portos, da ciência e tecnologia e da comunicação.

Essa Comissão, como é fato conhecido, não
chegou a aprovar um texto,muito embora durante
os seus trabalhos tivesse sido organizados dois
projetos e, ao final, o Presidente da Comissão
tivesse enviado ao Presidente da Comissão de
Sistematização relatório contendo substitutivo
que logo na primeira fase de apresentação, foi
rejeitado;igualmente na segunda fase de apresen
tação foi rejeitado,acompanhou-o um documen
to assinado pela maioria dos integrantes daquela
comissão, onde se consubstanciava a opinião da
quela eventual maioria.

O trabalho em si esbarrou em alguns pontos
conflitantes.Tenho a impressão de que o Relator
Bernardo Cabral tentou - ao elaborar o texto
nos termos do Regimento Intemo - conciliar,
da forma mais adequada, ao duas correntes de
opinião e os dois grupos que, na Comissão, não
chegaram a se entender.

U o trabalho do Relator com toda a conside
ração que S. Ex' me merece, e gostaria que qual
quer análise, qualquer crítica e qualquer obser
vação fosse sempre encarada por S. Ex' como,
muito mais que uma critica e uma análise, um
desejo leal e honesto de ver sair desta Casa um
texto constitucional consagrando princípios na
área da educação, da família, da ciência e tecno
logia e da comunicação, à altura não só dos méri
tos dos que aqui vieram trazidos pela vontade
do povo, mas à altura, principalmente, das pers
pectivas que se abrem para este País, logo após
esse pocesso de conquista de uma Carta constitu
cional legítima, oriunda de fato do trabalho dos
representantes do povo.

Começaria, Sr. Presidente, por uma observação
que me parece pertinente: o Relator utilizou como
base do seu trabalho exatamente o substitutivo
que foi rejeitado pela Comissão, o que à primeira
vistapode dar a impressão de ter sido uma atitude
extremamente peemedebista e facciosa, de vez
que o relatório tinha sido obra de correligionário
seu.

Na verdade, o Relator convocou poara o seu
trabalho de elaboração desta etapa do antepro
jeto, pelo menos, um Relator da Subcomissão
de Educação, segundo estou informado. lamen
to profundamente que não me tivessem convo
cado nem uma vez e não convocou algumas ou
tras figuras que, integrantes de outros partidos
que não o PMDB, lá estavam e lá haviam traba
lhado. No entanto, vejo que no resultado final
S. Ex', no capítulo da Educação, adotou e aceitou
algumas das posições que, naquela oportuni
dade, nós haviamos defendido e o grupo:majori
tário havia consagrado.

Questiono - e vou usar provavelmente a opor
tunidade regimental mais tarde - a redação do
art. 1°Acho que poderemos ter um artigo 1° um
pouco mais rico,em que o artigo seja substantivo
e não o parágrafo, como aparece aqui, em que
o artigo é muito curto, muito direto; e cabe ao
parágrafo dar ao artigo todas as nuances de novas
conquistas e de uma nova filosofia na área da
Educação.

Este assunto realmente não chega a ser motivo
para separar grupos ou para criarobstáculos. Cor
rigiria, sim, no item 7 do art. 3° - e já o fiz
através de menda enviada à Mesa - a expressão
"auxíliosuplementar ao ensino fundamental atra
vés de programas de material didático-escolar,
transporte, alimentação, assistência médico-o
dontológica, farmacêutica e psicológica", porque
me parece que no texto original de uma das
emendas apresentadas na Subcomissão havia
uma referência que aqui fica fazendo muita falta,
qual seja, a de que esse auxílio suplementar é
destinado ao aluno do ensino fundamentaI. Por
que aluno do ensino fundamentaI não dispõe de
exame médico, de dentista, ou de remédios. É
o aluno que mais precisa desse auxílio. Então,
essa palavrinha "aluno" no inciso 7, do art. 3°,
faz falta e dá uma outra visão para o objetivo
do artigo, que sabemos qual é.

Também compatibilizando o capítulo da Edu
cação com o restante que vem no anteprojeto
dos textos que aparecem em outros locais acho
a expressão utilizada em outra parte do antepro
jeto, "língua portuguesa", muito mais correta do
que "idioma nacional".

Idioma nacional todos os Países têm o seu.
Nós falamos português. Então, no art. 4", "o ensi
no em qualquer nível será ministrado na língua
portuguesa, asseguradas às nações indígenas
também" - este também é desnecessário - "o
emprego de suas Iinguas e processos de aprendi
zagem". É o art. 4", e estou usando a página
7, do nosso avulso, onde aparece o trabalho do
Relator; daqui, então, foram tirados alguns artigos
para serem compatibilizados em outra parte.

Vamos apresentar uma emenda também ao
parágrafo único do art. 5°, que na nossa opinião
deve ter uma outra redação: "O ensino religioso
sem distinção de credo constituirá disciplina fa
cultativa".É isto um princípio, que vem acompa
nhando todas as Constituições brasileiras, e no
anteprojeto e no relatório surge como parágrafpo
único do art. 5°, que se refere exclusivamente ao
ensino fundamental, e não aos demais.

Com isto, de forma muito sutil,fica assegurado
o ensino religioso apenas a nível fundamental,
como uma disciplinafacultativa, quando na verda
de é uma aspiração antiga do povo brasileiro,
segundo a qual, mesmo nos estabelecimentos
públicos, mesmo nos estabelecimentos oficiais
a nívelde segundo, e até de terceiro grau, o ensino
religioso possa estar presente como disciplinafa
cultativa.

Vamosapresentar uma emenda que eu chama
rei de adequação, apenas para retirareste ensino
religioso do único patamar em que ele foi permi
tido aqui, que é do ensino fundamentaI.

Resulta de um grande entendimento - que
terminou felizmente como a Batalha de Itararé,
se mortos e se feridos, depois de passarmos aqui
pelos maiores vexames em termos de galeria, de
insultos, de jogarem coisas em cima de nós 
no qual se declara que as verbas públicas serão
destinadas às escolas públicas, podendo as ver
bas excepcionais nas condições da lei,serem diri
gidas a escolas confessionais, filantrópicas ou
comunitárias, desde que provem finalidade não
lucrativa, reapliquem excedentes financeiros em
educação, prevejam a destinação do seu patri
mônio a outra escola da mesma qualificação, ou
ao Poder Público, em caso de encerramento de
suas atividades;e que declarem, o que é também
muito importante, que o ensino é livreà iniciativa
privada,que o ministrará sem ingerência do Poder
Público, salvo para fins de autorização, reconhe
cimento, credenciamento de cursos e supervisão
de qualidade.

Vouapresentar, também, uma emenda de ade
quação a esse texto, retirando dela a expressão
"e em casos excepcionais", pelo simples motivo
de que são destinadas às escolas públicas,poden
do, nas condições da lei, ser dirigidas a escolas
confessionais, não havendo necessidade de as
condições da lei ainda terem que ser somadas
a casos excepcionais; esses casos, se não forem
definidois em lei, ficarão no arbítrio de qualquer
autoridade, que poderá achar que, embora esteja
na lei,não seja excepcional, tomando-se portanto,
não um princípio, e sim uma forma de se tomar
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inócuo todo o art. 10. Esta supressão da expres
são "em casos excepcionais" é exatamente para
adequar o texto ao espírito do Relator, que conci
liou no mesmo artigo, as duas grandes correntes
que aqui se defrontaram nas batalhas prévias da
Subcomissão.

O SR. CONSmUINTE CARLOS SANTANNA
- Permita-me V.Ex' um aparte?

A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI - Com o maior prazer.

O SR. CONSmUINTE CARLOS SANTANNA
- Gostaria de chamar a atenção do Sr. Relator
e dos Srs, Constituintes, Membros da Comissão,
e da ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti para
uma das questões mais importantes da educação
que precisa ser resolvida na Comissão de Siste
matização: o seu financiamento, através do salá
rio-educação,

A SRA.CONSTITUINTESANDRA CAVALCAN
TI - Chegaremos lá.

O SR. CONSTITUINTECARLOS SANT'ANNA
- O salário-educação é uma contribuição de
2,5%, que incide sobre a folha dos empregados
de uma empresa. O art. 342, que está nesse texto,
dispõe que a folha de salário é base exclusiva
da seguridade social e, sobre ela, não poderá inci
dirqualquer outro tributo ou contribuição. No art.
339, estabelece que a seguridade social com
preende um conjunto integrado de ações, voltado
para assegurar o direito social relativo à saúde,
à Previdência e Assistência Social.

A SRA.CONSTITUINTESANDRA CAVALCAN
TI - E os artigos 494 e 495 amarram ainda
mais um pouco.

O SR. CONSTITUINTECARLOS SANTANNA
- Portanto, significa e é este o alerta que faço,
e mais o parágrafo único do art. 343, que diz
que toda contribuição social, instituída pela União,
destina-se exclusiva e obrigatoriamente a tal Fun
do que, se permanecer como está, a Constituição
acaba, extingue o salário-educação, através de
suas quotas federal e estadual. De modo que esta
mos preparando emendas, com vários compa
nheiros, tanto do setor da saúde, como da educa
ção, para ressalvar o salário-educação e não per
mitir a sua extinção, através de dispositivo consti
tucional.

Aproveito as considerações excelentes de estu
do, de rnínúcia que V.Ex' está fazendo para fazer
este alerta.

A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN
TI - Muito obrigada.

O aparte deV.Ex'foi muito oportuno. Amedida
que estamos avançando na análise dos artigos,
chegaremos exatamente lá. Hoje mesmo, já envia
mos emenda nesse sentido, porque esses dois
artigos são absolutamente incompatíveis com o
art. 389, do nosso anteprojeto, onde, no Capítulo
111, "Da Educação e Cultura", estabelece:

Art. 389. As empresas comercias e in
dustriais são obrigadas a assegurar a capaci
tação profissional dos seus trabalhadores, in
clusive a aprendizagem dos menores, em
cooperação com o Poder Público, com asso
ciações empresariais, trabalhistas e com sin
dicatos.

E com o art. 386, também definindo, da mesma
forma, aquilo que nós, no Brasil, nos acostu
mamos a conhecer com os nomes de SESC,
SENAI,SESI, e outros estabelecimentos que tanto
têm ajudado este País, e que, por esses dois desas
trados artigos que estão mais lá atrás, cuja supres
são solicitamos, por serem incompatíveis com
°Capítulo da Educação, tão bem compatibilizado
pelo Relator-Geral; eles têm que ser eliminados.
A compatibilização, nesse caso, é a pura e simples
eliminação dos arts. 342, 495 e 496.

Mas, continuando na análise que vínhamos fa
zendo, após esse capítulo sobre as verbas públi
cas, na hora oportuna, mais adiante, nós vamos
querer acrescentar a essa destinação de verbas
públicas e vamos compatibilizar isso com as res
ponsabilidades dos Tribunais de Conta, e vamos
compatibilizar isso com as responsabilidades dos
juízes encarregados de acompanhar as contas de
fundações, de autarquias; nós vamos ter que in
cluir, em alguma parte, um dispositivo, estabele
cendo uma fiscalização muito maior sobre as ver
bas públicas destinadas para entidades públicas,
principalmente entidades públicas de 39 grau. Até
porque, o sistema vigorante no Brasil, em que
essas verbas públicas destinadas ao 3" grau, são
sob forma de dotações globais, elas sempre cor
rem o risco - e isso tem acontecido com bastante
freqüência - de serem malbaratadas, malversa
das e de criarem, muitas vezes uma forma dolo
rosa de prejuísos nos nossos orçamentos públi
cos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex' tem ainda três minutos para concluir.

A SRA CONSmUlNTE SANDRA CAVALCANTI
- Vou tentar. Essa generosidade mantida já veio
do substitutivo do meu nobre colega, meu caro
amigo Artur da Távola, já veio no primeiro substi
tutivo, passou no segundo e foi objeto de vários
debates; essa generosidade - na destinação das
verbas públicas, com esclusividade só para as
entidades públicas - se chocava, o tempo todo,
dentro do próprio texto, com uma imensa liber
dade na hora de destinar verbas públicas para
várias entidades privadas na área cultural. Esta
mos solíeüando, Sr. Presidente - para compati
bilizar, para que o espírito e a fílosofía da nossa
constituição seja só em relação à severidade no
uso das verbas públicas - uma mudança na re
dação do art. 394, parágrafo único, inciso li,
onde está dito:

Parágrafo único - A União, os estados,
o Distrito Federal e os municípios destinarão,
anualmente, recursos orçamentários para a
proteção e difusão do patrimônio cultural,
assegurando, prioritariamente: então, vêm os
incisos-

"I - a conservação e a restauração dos
bens tombados de sua propriedade e sob
sua responsabilidade;

11 - a criação, manutenção e apoio ao
funcionamento de bibliotecas, arquivos e
museus - até aí, perfeito, mas em seguida,
entra a liberalidade - "espaços cênicos, ci
nematográficos, audiográficos, videográfi
coe, musicais e outros espaços a que a coleti
vidade atribua significado."

Então, as verbas públicas sairão, com a maior
facilidade desde que a coletividade, que ninguém

sabe exatamente quem é, um ser vago, fluido,
fantasmagórico, chegue e diga: "Este espaço eu
acho muito significativo".Atribua significado. En
tão, o espaço cinematógrafico, audiográfico, vi.
deográfico, cênico, musical, ou outro qualquer
vai poder receber a varba pública que uma escola
organizada, confessional, filantrópica tem que
provar; para-poder receber este dinheiro suado
do povo, tem que provar que ela não visa fins
lucrativos que o seu patrimônio, se ela fechar,
deverá ser entregue para uma outra instituição
similar. Essa generosidade, no trato do dinheiro
público, tem que ser compatibilizada com uma
emendazinha em que, eu imagino, a filosofia de
todo anteprojeto é a do resguardo do dinheiro
do povo.

Sr. Presidente, sou advertida pela Presidência
de que o meu tempo está esgotado, e, na próxima
oportunidade de que dispuser, gostarIa de fazer
a análise do Capítulo "A Família", porque este
capítulo também tem que ser totalmente compati
bilizado com o que vem no começo do antepro
jeto, ou melhor, adequado, porque a Família que
vem no começo do anteprojeto não é a família
que aparece depois, no capítulo da Educação.
Mas eu não gostaria de encerrar sem chamar
a atenção para o art. 13 do anteprojeto, quando
o Relator adota o que foi votado na Comissão
dos Direitos e Garantias Individuais, na alínea a.
Ele terá que compatibilizar a alínea a com a alínea
i. A alínea i é uma das mais belas declarações
de princípios da nossa Constituição, e tenho até
um pouco de orgulho de ter colaborado para que
aquilo esteja ~i, com uma emenda que mandei
há !empo, logo no começo, na fase das sugestões.

E aquela que fala sobre a tortura, a violência,
como a mais terrível e a mais insuportável agres
são à vida e aos direitos de todos nós. Essa emen
da se transformou na alínea i do art. 13, inciso
I: a mais grave ofensa à vida, à existência digna
e à integridade física e mental é a tortura, crime
de lesa-humanidade, a qualquer título, ínsusce
tivel de fiança, prescrição e anistia, respondendo
por ele os mandantes, os executores, e os que
podendo evitá-lo se omitirem, e os que, tomando
conhecimento dele, não comunicarem, na forma
da lei.

Pois bem, todos os brasileiros ficarão cobertos
por esta belíssima declaração de princípios, me
nos o feto, no ventre metemo, até o último dia
de sua presença no ventre materno, porque a
alínea a diz que só se adquire a condição de
sujeito de direitos à vida, pelo nascimento com
a vida, o que não é nem progressista, nem moder
no, nem verdadeiro. O direito à vida começa a
partir do momento da concepção, e o feto tem
que estar igualmente protegido da tortura, da vio
lência que é um aborto provocado, pela mesma
alínea que, amanhã, vai proteger o adolescente,
o moço e o adulto.

Para compatibilizar este texto, a alínea a terá
que ter uma outra redação: "adquire-se a condi
ção de sujeito, de direito à vida desde a con-
cepção" '

E aí vêm os itens todos que se seguem.
Eram estas, Sr. Presidente, as observações ini

ciais que gostaria de fazer sobre este capítulo,
querendo registrar, para que o Relator até se sinta
consolado das muitas críticas que ainda vão sur
gir, dizendo o que S. Ex' fez neste capítulo. E
realmente se ficou de fato registrado aqui o seu
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pensamento, um trabalho de boa vontade, de con
ciliação, digno de todos os elogios. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Pe
res.

A Presidência adverte que se encontra sobre
a mesa a lista de inscrição.

O SR CONSTITUINTESIQUEIRACAMPOS
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem, com a permissão do constituinte Ger
son Peres.

Só queria encaminhar à Mesa, porque mandei
um telex ao Jornal do Brasil que hoje publica
na sua terceira página, uma matéria me atribuindo
declarações que eu não prestei.

Teria dito sobre a contradição que existe entre
artigos, uns que criam uma Comissão de Redí
visão Terrítonal e outros que criam Estados. Não
poderiam ter dito isso, Sr. Presidente, porque até
eu fui o autor dessa emenda que a Subcomissão
dos Estados aprovou, e eu era o Relator, criando
a Comissão de Redívísão Territorial para o País,
para que ela estudasse com maior amplitude uma
mudança neste setor, mas após a Constituição
promulgada. E esses Estados que estão inseridos
nas Disposições Transitórias dos anteprojetos
das Subcomissões dos Estados, confirmado pela
Comissão da Organização do Estado, de maneira
que não poderia haver contradição numa matéria
de que eu mesmo fui o autor e que a aprovei
como Relator, e que foi confirmada na Cormssáo
"Mãe".

Eu encaminho a V.Ex" porque é uma confusão
que o jornal fez, porque eu não declarei absoluta
mente nada e quero encaminhar ao nobre Relator
para que ele saiba que eu não encontrei contra
dição. Ao contrário, ajusta-se muito bem à criação
da Comissão de Revisão Territorial de País para
estudar novas propostas, não estas que estão in
seridas nos anteprojetos que já mencionei.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -:-A Pre
sidência receberá o encaminhamento de V.Ex'

Eu pondero ao nobre orador que a matéria
em discussão é o Capítulo Terceiro do título 9"
do anteprojeto, e solicitaria, não só a S. Ex', como
aos outros demais íncrítos, que se cingissem à
matéria que está sendo discutida.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Eu vou abordar o capítulo referente à Ordem So
cial, Sr. Presidente. E o que está no temário que
me foi entregue, mas nem por isso vou deixar
de aproveitar o art. 13, aqui Citado pela nobre
Constituinte Sandra Cavalcanti, para corrigi-lo;
ainda mais ele que já parece ser um número de
azar, está tendo muitos equívocos na sua redação.

Vejamos, por exemplo - e eu gostaria que
o Relator prestasse atenção para estas duas letras
do art 13, em que encontramos uma desíncom
patibilização - o primeiro é afírmatívo, alíneas
"a" e "b" e a alínea "d" reflete como que uma
negação, uma dúvida sobre um princípio básico
constitucional inserido na alínea "b".

Vejamos:

"São direitos e liberdades individuais e in
violáveis:

a) .
b) - a alimentação, a saúde, o trabalho

e sua remuneração, a moradia, o saneamen-

to básico, a seguridade social, o transporte
coletivo e a educação consubstanciam o mí
nimo necessário ao pleno exercicio do direito
à exístência digna e garanti-los é o primeiro
dever do Estado."

Agora vejam a alínea "d":

d) - na rrnposslbihdade comprovada de
exercer, imediata e eficazmente, a garantia
prevista na alínea "b'', o Estado tem o dever
de estabelecer programas e organizar planos
para a erradicação da pobreza absoluta, hipó
tese em que a exlgibilidade do direito à exis
tência digna se circunscreve à execução tem
pestivas das etapas previstas nos aludidos
planos e programas."

É uma verdadeira contradição. Ora, se é o pri
meiro dever do Estado assegurar aqueles princí
pios básicos, a alínea "d" não tem por que colocar
dúvidas sobre este dever constitucional. Ela deli
mita todo o resto Logo, não pode haver "ímpossí
billdade comprovada de exercer". E, em seguida,
a existência de que o Estado estabeleça progra
mas para a consecução desses objetos inseridos
na alínea "b"; eles não se compatibilizam. Portan
to, acho que a alínea "d" deveria ser excluída
deste artigo,

Era essa mais uma consideração que eu faria
ao art. 13.

Agora, Sr. Presidente e prezados colegas de
Comissão, a ordem social é uma das mudanças
que se pretende fazer na nova Constituição Diga
se de passagem, é um capítulo inteligentemente
bem elaborado e que se entrelaça com outros
artigos, em capítulos como o da educação, da
saúde e etc.

Pois bem, acontece que o douto Relator desta
matéria, o eminente companheiro e amigo do
Pará, Senador Almir Gabriel, pretende introduzir
no País o príncípio da seguridade social exclusiva.
Ora, num País de dimensões continentais como
é o Brasil, quase que se torna impossível que
esse princípio seja aplicado de maneira centra
lizada, onde o Estado passa a ter o absolutismo
sobre o seguro social; num País como o nosso,
de princípio capítahsta na sua economia, e ditado
até pelos próprios princípios gerais da livreempre
sa, do livre mercado etc, vamos verificar que este
principio da seguridade esclusiva vai se chocar
com a realidade já implantada em nossos dias.

Vejamos o que diz o art. 343, já lembrado pela
minha entecessora, Constituinte Sandra Caval
cante, e pelo errunente Constituinte Carlos Sant'A
nna:

"A folha de salários é base exclusiva de
seguridade social e sobre ela não poderá inci
dir qualquer outro tributo ou contribuição."

Ora, temos o Sesc, o Senai, o Senac; o Sesi,
e o Sesc são entidades que tratam da parte assis
tencial, mantidas com contribuições compulsó
rias; a incidência é de 1 a 2% sobre o montante
da folha de pagamento dos empregados pagos,
ou a contribuição paga pelos empregadores. Este
princípio foi instituído à época de Getúlio Vargas,
vinha da Revolução de 30 a preconízação de que
se deveria estabelecer, de início, na legislação,
uma harmonia entre o capital e o trabalho. A ini
ciativa privada, empolgada, elevou o seu modelo
ao governo e este, por um decreto, estabeleceu
a contribuição compulsória para estas entidades

que foram criadas pelos sindicatos patronais:
Confederação Nacional do Comércio; Confede
ração Nacional da Indústria Caminharam, primei
ramente, no âmbito ferroviário Depois penetra
ram no setor industrial. De início, o lema era,
por exemplo: "O Senai é o órgão da indústria,
a serviço da Indústria", mas ganhou uma ampli
tude tal que o lema passou a ser: "O Senai é
um órgão da indústria a serviço do Brasil". "fique
mos no Senai", por exemplo. O Serial, só ele,
abriga cerca de 600 unidades ... (Soa a cam
painha.)

O SR. PRESIDENTE (AluíZIO Campos) - V.
Ex"dispõe de 2 minutos.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, eu
disponho de 20 minutos, Sr. Presidente, de 20
minutos pelo Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não.
De 10 minutos.

O SR. GERSON PERES - Dez minutos? Já
se foram, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Dez
minutos que são concedidos somente ao Relator
e ao autor da proposição.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Está bem, Sr. Presidente, o Senai treina e profls
sionaliza cerca de 5 milhões de brasileiros. Este
organismo prepara mão-de-obra qualificada para
a indústria, com os recursos dos empregadores,
sem nenhuma contribuição do Estado: detém as
melhores escolas profissionais da América Latina,
as quais são comparadas com as da Europa. O
seu modelo profissional é eminentemente nacio
nalista, e este modelo, foi criado através de séries
metódicas, onde as tarefas são compatíveis com
a realidade das tarefas que se processam nas
indústrias, nas empresas e até nos serviços públi
cos. Pois bem, este organismo, que goza do mais
alto conceito internacional, passará praticamente
a desaparecer do mapa. Perguntaria o que o Esta
do tem para garantir a sobrevivência de uma enti
dade como essa? Por que o Estado não a imita
ou não faz outros tipos de Senai para cobnr o
déficit de mão-de-obra qualificada para a indús
tria brasileira?

Ora, o Serviço Nacional de Aprendizagem In
dustria - Senai - serviu de modelo para orga
nismos internacionais, tal a sua eficiência e a sua
eficácia no campo da formação profissional. Pois
bem eu citaria apenas o sequinte: Na Venezuela,
existe o Ince, que é o Instituto de Capacitação
Executiva; na Colômbia, o Sena, que imita até
o nome; no Peru, o Senat; no Chile, o lnacap;
no Uruguai, a Universidade do Trabalho; na Costa
Rica, o INA-lnstituto Nacional de Aprendizagem.
Todos estes organismos têm a estrutura baseada,
copiada no nosso Senai do Brasil.

Pois bem, este dispositivo da "Ordem Social"
elimina estas entidades e outras, tais como aque
las que amparam os associados do Banco do
Brasil, do Banco da Amazônia e vai até aos institu
tos parlamentares, tirando a oportunidade da se
gurança de muitos brasileiros, sem que eles ne
cessitem de, utilizarem outros institutos ou o pró
prio Instituto da Previdência.

Portanto, gostaria de me deter mais nos outors
artigos da Organização Social. Vou apresentar
uma emenda a essse dispositivo, Sr. Presidente,
não para suprimir.
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o SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Peço
a V. Ex' que encerre sua exposição porque há
muitos oradores inscritos.

o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Vou encerrar.

Gostaria de excetuar as entidades assistenciais
e educacionais.

E, para terminar, lembraria ao Relator que o
art. 343 faz uma remissão ao art. 40. Não está
correto. O art. 40 diz:

"As contribuições sociais a que se refere
o art. 40 e os recursos provenientes do orça
mento da União comporão o fundo Nacional
de Seguridade SOCial na forma da lei."

Não se refere ao art. 40, que não tem nada
a ver com isso.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Já existe errata nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Agradeço a informação.

Eram estas as modestas considerações que eu
faria,e voltareiamanhã sobre este tema, Sr. Presi
dente, inscrevendo-me, porque ainda tenho que
dizer alguma.coisa sobre essa nova modalidade
de seguridade social exclusiva,que o Constituinte
AlmirGabriel pretende implantar no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com
a palavra o Constituinte Octávio Elísio.

Aproveitoa oportunidade para informar ao no
bre ConstituinteWilsonMartinsque foidistribuído
aos Srs. Membros da Comissão o documento
que S. Ex' apresentou a esta Mesa.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Sr. Presidente, SI"" e Srs, Constituintes:

O Capitulo "Da Educação preparado pelo emi
nente Relator Bemardo Cabral, procurou seguir
o documento que foi produto da negociação, que
naquela comissão se desenvolveu entre os dois
grupos em que ela se dividiu.

Foram nomeados três Constituintes de cada
lado e, na área de educação, chegou-se a um
texto bem próximo deste apresentado pelo Cons
tituinteRelatorBemado Cabral,e que não foiapro
vado na Comissão Temática devido à intransi
gência de outro grupo. A eminente Constituinte
Sandra Cavalcanti manifestou sua opinião com
relação ao texto e, evidentemente, percebeu _
e nós também percebemos através das suas colo
cações - que esse texto se adequou muito mais
à proposta que a emmente Constituinte, e o seu
grupo, trouxeram à Comissão n° VIII, especial
mente naquilo que de fato constituiu o tema mais
polêmico da Subcomissão de Educação, que foi
aquele da exclusívrdade do uso dos recursos de
Governo para as escolas pübhcas,

Esse princípio que eu, pessalmente defendi na
Subcomissão e na Comissão, está inteiramente
ligado àquIlo que foia grande motivação de todos
nós, na subcomissão, qual seja, o desejo de fazer
mos um anteprojeto que marcasse, neste fim de
século 20, um compromisso de fato deste País
com a educação, que leva à seperação do analfa
betismo, ao equilíbrio da oferta e da demanda
de vagas escolares em todos os níveis, e que
a educação não continue a ser, como é até hoje,
a vergonha nacional.

Para todos nós, este País precisa ter escolas
públicas e escolas particulares. Deve ser livre a
organização da escola particular, mas nós acha
mos que a superação do grande déficit escolar
que hoje existe em termos de atendimente esco
lar, do filhodo trabalhador, do habitante da perife
ria, o jovem e a criança que são atendidos essen
cialmente pela escola publica, vai-se fazer na me
dida em que venhamos a garantir uma escola
pública de boa qualidade para todos. Tanto nós
que defendemos ardorosamente os recursos pú
blicos exclusivamente para a escola pública, co
mo aqueles que entendem que os recursos públi
cos devem ser utilizados também para a escola
particular, estávamos e estamos comprometidos
com a elaboração de um texto constitucional que
faça com que este País melhore a sua educação,
o seu quadro educacional, o seu atendimento es
colar

O texto que foielaborado pelo eminente Relator
padece de alguns defeitos. Alguns deles foram
apontados, aqui, pela Constituinte Sandra Caval
canti. Concordo plenamente com a proposta de
S. Ex', no que se refere ao art. 379, inciso VII
e já havia apresentado, inclusive no âmbito da
Comissáo, uma emenda dizendo que este auxílio
suplementar se refere, evidentemente, ao aluno,
e não ao ensino fundamental. Com relação à
questão do ensino religioso, desde que acolhido
pela Comissão em respeito a tradição constitu
cional, entendo que deva constituir disciplina fa
cultativa apenas nas escolas públicas, podendo
- e, às vezes, até devendo - ser não facultativa
nas escolas particulares, especialmente as confes
sionais.

No que se refere ao § 4° do art. 383, há aí
uma comissão lamentável. Esse parágrafo dizque
os municípios só poderão atuar em outros níveis
de ensino, quando as necessidades do ensino
fundamental estiverem plenamente atíngrdas,
Não é possível omitir-se aí. O pré-escolar, hoje,
está em grande parte sob a responsabilidade dos
municípios. E se não incluirmos o pré-escolar
e também as creches no art. 3° acredito que esta
remos tirando da responsabilidade dos municí
pios duas responsabilidades que eles vêm tendo,
e quase com exclusividade,porque o pré-escolar
e as creches têm sido assumidos, em termos pú
blicos, pelos municípios, muito pouco pelos Esta
dos e quase nada pela União.

No que se refere ao art. 384, tanto no caput
quanto no seu parágrafo, foievidentemente retira
do a palavra "público." Nós tínhamos previsto
e colocado que a Uniãoaplicará anualmente nun
ca menos de 18% e os Estados e os Municípios
nunca menos de 25% dos impostos e transfe
rências, e que esses recursos serão utilizados no
ensino público. Dentro da filosofia que marcou
o substitutivo ou o anteprojeto do Relator Bernar
do Cabral, foi retirada a expressão "exclusivamen
te", conforme definido na Subcomissão, para ca
racterizar o uso dos recursos unicamente para
as escolas públicas.

No que se refere a essa vinculação de recursos,
eu quero ressaltar aqui a tradição constitucional
brasileira,que desde 1934, vincula recursos orça
mentários para a educação. Apenas em período
autoritário é que não se estabeleceu este vínculo
ao nível de União, Estados e Municípios, mas,
mesmo assim, manteve a vinculação obrigatória
com relação ao ensino fundamental.

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos. Fazendo
acionar a campainha.) - V. Ex' dispõe de 2 minu
tos.

O SR CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Peço a V.Ex'que tenha condescendência comigo,
como teve com os dois Constituintes que me
antecederam, e ficarei imensamente grato. Mas
serei breve e procurarei concluir rapidamente.

Creio que teremos que ter uma luta, aqui em
Plenário, no sentido de garantir tanto no que se
refere à vinculação dos recursos quanto no que
se refere à questão do salário-educação que foi
tratado aqui anteriormente. De um lado, com rela
ção àqueles que na Comissão de tributos não
aceitar vinculação de recursos orçamentários e,
de outro lado, para derrubar as restrições estabe
lecidas nos arts 342, 343, 344 e 345, onde está
definido o Fundo Nacional de Seguridade Social,
criado pela Comissão da Ordem Social, e que
Impede, que proíbe contribuições socíais especí
ficas, como é o caso do salário-educaçáo.

Quanto ao art. 386, onde cai a "exclusividade"
das verbas públicas, à eminente Constituinte San
dra Cavalcanti ainda quer que caia, também, a
"excepcionalidade" do seu uso para algumas es
colas particulares. Neste caso, eminente Consti
tuinte, a minha proposta é que alteremos esta
redação; as verbas públicas serão destinadas às
escolas públicas, podendo, "excepcionalmente,
conforme estabelecido em lei, ser dirigidas às es
colas confessionais, etc."

Entendo, portanto, que o que está como pará
grafo tem que ficar como artigo. A expressão "O \
ensino é livre à iniciativa privada etc." não tem
sentido ficar como parágrafo de alguma coisa
a que está referido no caput Isso tem que ficar
como artigo

No que se refere ao salário-educação, em coe
rência com a proposta do Relator,estabeleceu-se,
praticamente a redação que temos hoje definida
a nível constitucional. Já fizemos referência às
restrições que temos que reiterar do Fundo NacIO
nal de Seguridade Social, que impede o salário-e
ducação, para compatibilizar o texto constitucio
nal e tomá-lo coerente neste apecto,

Entretanto, Sr. Presidente, SI'" e Srs. Consti
tuintes, há dois artigos nas disposições transitó
rias, que desejo comentar. Um deles temos que
retirar; outro, temos que corrigir. Não é possível
que esta Constituinte não estabeleça também pa
ra a Lerde Diretrizese Bases da Educação Nacio
nal um prazo para a sua realização. Para todas
as outras leis, como o Código Civil, etc. estabele
ceu-se doze meses. Para a educação, acredito
que por esquecimento, não se colocou no art.
500, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
entre aquelas leis que devem ser, em doze meses,
elaboradas pelo Congresso Nacional. Portanto,
estou apresentando emenda nesse sentido.

Com relação ao art. 486, é profundamente la
mentável que esta Constituinte venha a estabe
lecer, aqui, o direito de que os Adjuntos-IV das
instituições de ensino superior, sejam, por decre
to, transformados em titulares, último nívelda car
reira universitária, quando esse mesmo projeto
de Constituição estabelece que o acesso tanto
ao nível inicial público. Quanto no nível fmal da
carreira isto tem que se fazer por concurso públi
co E é lamentável que esse artigo, que não veio
nem da Subcomissão da Educação, Cultura e



200 Sábado.8 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Agosto de 1987

Esportes, pern da Comissão Temática, mas da
Comissão de Ordem Social, tenha sido incorpo
rado aquí, Isso é um trem da alegria Incompatível
com a seriedade da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Portanto, a minha propõsta é que se supri
ma, porque não é possível que por Constituição
façamos titulares em todas as instituições de ensi
no superior neste País. Se tal propósito é abomi
nável, eu diria também que não é assunto para
a Constituição.

Essas as observações que queria fazer e agra
deço a tolerância do ilustre Presidente e a paciên
cia dos colegas constituintes. Muito obrigado.
(Palmas.)

·O·SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Co
munico ao ilustre Presidente da Comissão, Sena
dor Afonso Arinos, que a Presidência se encontra
à disposição de V.Ex"

O SR. CONSmUINTE AFONSO ARINOS 
A Presidência está perfeitamente entregue nas
mãos honradas e competentes de V.Ex"Quando
chegar no momento oportuno, subirei à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (AluíZIO Campos) - Com
a palavra o eminente Constituinte Artur da Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de
trazer algumas palavras, motivado pelo brilhante
discurso da Constituinte Sandra Cavalcanti que,
de certa forma, honrou o Relator da Comissão
\t1I1 com atenção sobre o seu trabalho e algumas
considerações, como sempre inteligentes e, hoje,
até algo irônicas. Mas a ironia é, também, o apaná
gio das inteligências e é uma forma suave de
manifestar a discordância, que é sempre grata
para quem a recebe.

Gostaria de trazer, aqui, aos Srs. Constituintes,
com toda a tranqúilidade deste fim de noite 
em que o País se agitou, e há pouca atenção
para os temas da educação-, algumas reflexões,
talvez redundantes.

Fui para a elaboração do substitutivo, referente
à 8' Comissão, com ânimo do entendimento e
da conciliação.

O prazo do Regimento, na fase da Comissão,
é muito cruel com o Relator, no período da Comis
são. Pode ser que na próxima Assembléia Nacio
nal Constituinte, que esperamos seja no dia de
"São Nunca", se corrija este aspecto. Mas agora
já não há mais hipótese de correção. Entre o
substitutivo do Relator e a votação, nem 24 horas
mediaram. O relatório, praticamente, saiu do prelo
para a votação. E mais, entre o primeiro e o segun
do substitutivo, há para o Relator um pequeno
espaço de reflexão, de correção de rumos, de
ajustes.

Procurei realizar esses ajustes e tive a surpresa
de entrar no período de votação, com as posições
da maioria dos Srs. Constituintes tomadas em
função do primeiro substitutivo e não do segundo.
Notei, observei que não pôde haver tempo hábil
de consideração do trabalho feito, além de que
- não sou ingênuo - havia manobras de outro
teor, de outra natureza; mas eram manobras de
um pequeno grupo de Constituintes interessados
nos seus assuntos particulares, das emissoras de
rádio da qual são proprietários, que é um assunto
respeitável, porém, particular, não era o assunto
da Comissão. Houve, também, um certo movi
mento de aproveitamento, de posição não toma-

da, para jogar sobre o relatório a eiva de ser um
relatório radical, estatizante. Assisti à entrevista
dos Constituintes João Calmon e Álvaro Valle na
televisão, entrevistas que de certa forma me ma
goaram, do ponto de vista pessoal, porque muito
pouco verazes em relação ao texto substitutivo.
Traduzia um ânimo, que esse País já viveu, um
ânimo de radicalização, que não era a pretensão
do Relator.

O tema, fundamental, em discussão no capítulo
da educação é, evidentemente, o da destinação
das verbas públicas; todos os demais encontram
formas de entendimento e de aceitação, têm uma
ou outra interpretação, mas não estão presos a
um visão de mundo, a uma postura filosófica.
São temas casuísticos, de certa forma, no bom
sentido da palavra.

O tema da destinação das verbas públicas foi
abordado no Substitutivo, tema este sobre o qual
gostaria de comentar para os Srs. Constituintes.
Item 1) Tratei - e, quando digo tratei, quero
dizer tratamos, porque não é obra pessoal - de,
em primeiro lugar, fazer uma distinção bem clara
entre o ensino de natureza confessional, filantró
pica e comunitária e o ensino privado de natureza
puramente empresarial. Esta era, do ponto de
vista filosófico e do ponto de vista político, uma
distinção Importante. O ensino confessional, o fi
lantrópico e o comunitário passaram por grandes
transformações de conteúdo, de qualidade no
Brasil. O ensino confessional, desde logo - pelas
alterações profundas que sacudiram a própria
Igreja Católica, e sacudiram a cristandade em ge
rai -, atingiu também os movimentos religiosos
evangélicos e os movimentos religiosos espírí
tuahstas,

A mudança de qualidade profunda do ensino
confessional determinava uma posição que nos
deviria levar a uma atitude diversa daquele antago
nismo frontal do qual eu, então jovem, participei
em 1959, quando foi discutida e votada a Lei
de Diretrizes e Bases. Naquela ocasião polariza
ram-se as duas correntes, a corrente que defendia
a exclusividade das verbas públicas para a escola
pública e a corrente privaticista.

E foi Santiago Dantas, na sua sabedoria, quem
estabeleceu, naquele momento, o texto chamado
de "conciliação", que acabou por ser o texto com
trânsito no Congresso da época. Acompanhei
muito de perto aquela luta - era pessoalmente
muito ligado a Anísio Teixeira, um homem que
ajudou em profundidade a minha formação; talvez
não seja título para ele, mas o é para mim: Anísio
Teixeira foi a influência mais marcante de minha
vida; ele é o homem que me ensinou o sentido
revolucionário da democracia - e senti, aqui, 20
e tantos anos depois, que a natureza profunda
do processo era outra.

Éverdade que nestes 22 anos acontecera outro
fato social, concreto, objetivo, que o Brasil - de
pois do Estado autoritário implantado em 1964
- colocou o Estado a serviço do capital, e passa
mos a viver uma dupla ditadura neste País, a dita
dura do capital, instrumentada diretamente pelo
Estado autoritário; este processo provocou um
esvaziamento gradativo e crescente da escola pú
blica, com o empobrecimento de sua qualidade.
Hoje, 20 e tantos anos depois, o grande argu
mento contra a escola pública é o da queda da
qualidade. Argumento extremamente solerte, ex
tremamente perverso, porque a escola que foi

deliberadamente derruída, e que sofreu as corrse
qúências dessa demolição, vem a ser hoje inqui
nada como uma má escola que se quer dar ao
povo brasileiro. E mais, a escola pública precisa
ser considerada conforme o modelo do Estado
que a mantém, a escola pública de um Estado
totalitário, sim! Esta será uma escola determinada
a levar, a conduzir, a funcionar como um aparelho
ideológico de um Estado totalitário. A escola pú
blica de um estado democrático é, por essência
e natureza, a escola democrática, a escola que
contém dentro de si pluralidade do real, a compo
sição heterogênea da sociedade na própria posi
ção dos professores. Um país cristão terá profes
sores Cristãos na escola pública: um país leigo,
budista, terá professores budistas. Os professores
não são diferentes dos deputados, das pessoas,
dos cidadãos, são plurais. Portanto, alguns ele
mentos haviam mudado daquela luta de 59 para
a discussão de hoje, na Constituinte de 1987.

Primeiro a mudança de conteúdo da escola
confessional, as alterações profundas ocorridas
na posição politica da cristandade que hoje está
engajada diretamente em uma luta de transfor
mação social, sem perda dos seus valores trans
cedentais. Surgiria, no País, nesses últimos 25
anos, outro tipo de escola privada, pequena parte
de boa qualidade e enorme parte de má quali
dade, os chamados balcões de ensino, que se
beneficiaram da fuga dos recursos para a escola
pública, criando verdadeiras instituições tão po
derosas que chegaram a tranformar, por exemplo,
a estrutura profunda do ensino médio.

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Esta
presidência está ouvindo com muito prazer a sua
brilhante exposição, mas é forçada a advertir que
V. Ex" só dispõe de 10 minutos.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Vou concluir, Sr. Presidente.

Em vista dessas mudanças, o Relator procurou
um caminho que lhe pareceu o indicado para
este momento, e ainda o deixo para reflexão dos
Srs. Constituites.

No artigo 10, justamente tratamos da escola
privada pura. Nele se abre, como até então não
se abriu jamais, para a escola privada de natureza
empresarial a liberdade da tutela esmagadora do
Estado sobre ela. Em todos os setores os empre
sários reclamam da excessiva influência do Es
tado.

Foi este Relator acusado de estatizante, que
abriu para a escola privada a reinvidicação que
os empresários têm em relação à atividade em
presarial, liberdade do Estado.

Tenho certeza de que a escola privada, liberta
das teias enormes que hoje toldam o seu movi
mento, vai poder ser mais criativa mais livre, e
alguma escola privada de boa qualidade vai surgir,
como este País já teve escolas de excelente quali
dade no nível privado.

Em seguida, no artigo 11 do Substitutivo, vinha
a colocação do princípio geral, através do qual
a educação pública deste País deveria nortear-se
no sentido de que as verbas públicas se destinam
exclusivamente ao ensino público. E estava, ali,
muito claramente. Portanto, não havia a contra
dição levantada, com muito brilho, pela Consti
tuinte Sandra Cavalcanti, qual seja, a idéia de que
o texto se contradizia. A expressão era "escola
pública", e não "escola estatal".
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A escola pública é aquela que representa a plu
ralidade do social, que pode ser mantida pelo
Estado ou por outras formas de organização em

.função da manutenção do princípio da exclusi
·Vidaae de verbas públicas para escolas públicas,
princípio republicano, no qual não estamos sendo
movadores, criativos. Os fundadores da República
já tinham esta concepção da educação, partindo
da Idéia de que é a única forma pela qual a escola,
principalmente a escola fundamental, deve ser
comum a todos os brasileiros, porque é a escola
democrática, da base. A única forma de atingir
a todos é a da escola pública, porque ela é, por
natureza, gratuita, universal e leiga. Todas as ou
tras formas são respeitáveis, porém inevitavel
mente,'não têm o conteúdo do atmgimento iguali
tário. Assim ali se estava garantindo a exclusi
vidade da verba pública para o ensino público,
porém, considerando os casos e os locais nos
quais o Estado e o ensino público ainda não atin
giram a plenitude.

Essa outra escola, a escola confessional, a es
cola comunitária e a escola fílantróplca, desde
que provado o seu teor não lucrativo, mereceriam
o amparo da autoridade pública.

Vou concluir, Sr. Presidente, e agradeço a V.
Ex" a tolerância. Portanto, foi uma forma de abor
dar o problema de maneira mais ampla possível:
garantir às escolas privadas condições para o seu
funcionamento, garantir a exclusividade da verba
pública para a escola pública, porque não haverá
escola pública no País se não houver exclusivi
dade da verba pública; é até um truísmo, e este
texto só é necessário no Brasil. A França teve
uma discussão parecida, mas de outra natureza.
E se criar para a escola confessioanI filantrópica
e comunitária, a possibilidade da existência, desde
que provada a inexistência do sentido lucrativo,
que é inerente à escola confessional de boa qua
lidade.

Esta foi uma posição em que se encaminhava
. tudo para um acordo. No entanto, ela apareceu

fora do âmbito da nossa Comissão como uma
posição que era radical, estatizante; isto foi dito
do Relatório, foi dito contra o Relator, um Relator
que tem talvez, quem sabe, um cédula um pouco
mais sensível, pois é um homem que foi posto
para fora da vida de seu País por 18 anos, por
equívocos desta ordem, como tantos outros brasi
leiros, equívocos dos quais até não reclama, por
que está vivo, e outras pereceram nesse carrnnho:
e curiosamente postopara fora da vida brasileira
quase sempre pelas mesmas forças e pelas mes
mas vozes que, nesta hora levantam contra uma
proposta assim ampla; titna posição contrária.
Não havia um grama de pensamento estatizante,

-porque não é da filosofia-do PMDB. Pois bem
isso não foi aceito.

Felizmente o Relatório..Qb Constituinte Berna
dor Cabral abrigou em espírito esse material.

Deixar com os Srs. ConstItuites essa idéia geral.
E evidente que a forma da redação jurídica

e pequenas minúcias realmente merecem o aper
feiçoamento que são interessantes. Houve, rela
mente, no caso do ensino religioso, a idéia de
que só seria garantido no ensino primário, mas
era apenas porque é o ensino fundamental da
garantia constitucional, e o que tem a marior parte
das escolas públicas.

Para finalizar, deixo uma palavra apenas sobre
a questão das universidades, porque este foi outro

ponto sobre o qual acusações incidiram, exata
mente porque, no Capítulo "Da Educação", havia
mos mantido o princípio da exclusividade da ver
ba pública para a escola pública; no Capítulo "Da
Ciência e Tecnologia" estava a forma encontrada
de auxílio ao labor universitário, particularmente
nas áreas de pesquisa e pós-graduação.

O grande problema de escolas importantes de
nível universitário, como a Pontifícia Universidade
Católica, algumas universidades metodistas de
boa qualidade, que há no País, é que o Investi
mento em pesquisa, no nível superior e no nível
de pós-graduação, é hoje um investimento de
tal porte que se toma inviável. Não há mais na
uruversídade brasileira, na era tecnológica, aquela
antiga relação custo e aluno, mensalidade e rendi
mento da atividade, pelo menos para funcionar.

Hoje, o que as PUCs, por exemplo, investem
em pesquisa é algo muito sério e muito além
da sua capacidade de absorver. Acontece que
as pesquisas realizadas pelas universidades são
fundamentais para o desenvolvimento econômi
co do País. Justamente por isso, no Capítulo "Da
Ciência e Tecnologia" - não leio agora, para
não abusar da generosidade do Presidente -,
estava previsto, inteiramente, e chamo a atenção
dos Srs, Constituintes -, o auxílio a esse tipo
de atívidáde da universidade que leva o pesqui
sador para estudos em outros Estados, porque
o País não se pode dar ao luxo de ter centros
de pesquisa diferenciados em todos os Estados
- há poucos centros de pesquisa - ou fora
do Brasil.

Isso estava Inteiramente abrigado no texto, e
nele está mantido, conforme veio da Comissão,
razão pela qual, já que este vem sendo um dos
temas centrais de ataque àquela posição, chamo
a atenção dos Srs. Constituintes, pois o texto é
absolutamente claro, no sentido, inclusive, do de
ver de o Estado auxiliar essas entidades, sempre
que idôneas, motivo também de uma observação
da Constituinte Sandra Cavalcanti, a quem con
voco para encontrar uma forma um pouco mais
precisa, e estarei de acordo com S. Ex", no sentido
de que a forma que ali estava não era boa.

Cabe ao Poder Público, relamente, na distri
buição desse tipo de verba, discernir o que é idô
neo do que não é idôneo. A forma pode, talvez,
não ter sido a ideal, porém, acredito, que o espírito
mereça a consideração dos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pon
dera V.Ex" que o nobre Constituinte Eraldo Tinoco
está pacientemente aguardando a oportunidade
de ocupar a Tribuna.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- O que fará em seguida, Sr. Presidente. Obrí
gado a V. Ex" (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Eraldo Tino
co.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a sorte não me
tem favorecido neste Plenário, desde quando é
a segunda vez que subo à tribuna após a palavra
brilhante, sempre muito equilibrada, do ilustre
Constituinte Artur da Távola.

Entendo, e este foi mencionado, que o Regi
mento desta Assembléia Nacional Constituinte,
na sua metodologia, tem sérias incoerências. tal-

vez a principal delas seja o tempo destinado à
discussão e à votação de matérias, e o desconto
ao trabalho dos Relatores. Enfrentei este proble
ma na Subcomissão, e foi agravado nas corms
sões temáticas, e, mais ainda, o trabalho do Rela
tor da Comissão de Sistematização, que tem que
produzir, num tempo absolutamente limitado, um
trabalho de grande amplitude.

Quero crer, Sr. Presidente, que esse fator tempo
foi a principal determinante para que a Comissão
Temática n- VIII não tivesse chegado a um deno
minador comum e não tivesse aprovado um texto
que orientasse o trabalho da Comissão de Siste
matização.

Em nenhum momento, entratanto, se pode ne
gar o esforço, o trabalho de profundidade reali
zado pelo Relator Artur da Távola. O processo
de votação e determinadas falhas no Regimento
fizeram com que o seu parecer fosse duas vezes
derrubado pela maioria daquela Comissão, sem
isso significar, entratanto, uma discordância com
a quase totalidade do seu paracer, dos seus ante
projetos e dos seus substitutivos. É que justa
mente nos pontos onde houve discordância se
temia que esse atropelamento do Regimento fi
zesse com que esses pontos não fossem conve
nientemente apreciados por aquela Comissão. A
prova eloqüente disso, Sr. Presidente, é que, verifi
cando-se o substitutivo do Relator que foi encami
nhado, na sua íntegra, por um grupo da Comissão
Temática, bem como o trabalho encaminhado
pela maioria daquela Comissão coincide em qua
se todos os aspectos dos seus artigos e dos seus
parágrafos. O que há de diferenças decorre de
emendas que foram apresentadas, e que, pela
sistemática de votação, e por um prazo fatal, te
riam que ser votadas sem ter a garantia de que
poderiam ser examinadas e, se fosse vontade da
maioria da Comissão, seriam Incorporadas ao tex
to. Houve um esforço de negociação, e disse mui
to bem o ConstItuite Octávio Elísio, que este texto,
apresentado pelo Relator da Comissão de Siste
matização, referente à educação, traduz, pratica
mente, todos aqueles aspectos que foram nego
ciados, e onde mais uma vez o tempo foi o grande
ditador. Como tive a honra de partícipar daquele
esforço, no último dta,para se chegar a um deno
minador comum, pude verificar que apenas o
tempo impediu que pequenas questões fossem
acertadas, para que o texto, na sua totalidade,
pudesse ser objeto de um acordo entre a maioria
dos Constituintes, integrantes daquela Comissão,
e por isso viesse a ser aprovado .: ' .

Entretanto, Sr. Presidente, alguns aspectos que
ro considerar porque desejo manifestar a minha
opinião pessoal.

Com referência à polêmica do ensino público
versus ensino privado, pessoalmente concordo
por completo na utilização dos recursos públicos
para o ensino público. E até não poderia ser de
outra forma, eis que minha formação, tanto a
nível secundário quanto a nível universitário, foi
sempre em escola pública, inclusive estudando
à noite, porque dependia de trabalhar para a mi
nha própria manutenção e pude acompanhar esta
queda da qualidade do ensino público. Não vejo,
entretanto, na sua totalidade, razão para a aprecia
ção do ilustre Constituinte Artur da Távola. Acho
queisso não tenha sido, exclusivamente, um pro-

-cesso deliberado, pois até mesmo o crescimento
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vertiginoso da oferta do ensino público contribuiu
para o seu desgaste, desde quando esse processo
de crescimento acelerado não correspondeu, por
exemplo, a uma preparação adequada de profes
sores para rnmístrar o ensino público.

O fato desta amplitude de oferta, num tempo
relativamente curto, fez com que este fator contn
buísse também, decisivamente, para a queda da
qualidade do ensino público, e já é tempo dessa
qualidade ser retomada

Mas, nessa questão da aphcabílídade das ver
bas, ocorre-me uma preocupação que, para mim,
é básica e fundamental: à a preocupação com
o aluno, que deve ser o centro das preocupações
de todo o sistema educacional.

Em muitas e muitas localidades deste País afo
ra, não temos, ainda, uma oferta de ensino públi
co. Sabemos que o texto constitucional aprovado,
mesmo com a destinação de verbas no montante,
no percentual aqui previsto, não redundará, ime
diatamente, na construção, na mstalação, na cria
ção de escolas públicas, em todos os pontos do
território nacional, para atendimento ao aiunado,

Se tivermos uma limitação desta ordem, nos
defrontaremos com uma séria dificuldade. O Po
der Público está obrigado a atender a toda a de
manda; num espaço curto de tempo este atendi
mento não poderá ocorrer em escolas públicas
ou confessionais, ou filantrópicas, ou comunitá
rias. O que fazer com o aluno carente, se ele
não puder, por exemplo, receber uma bolsa de
estudos?

Vejam, Senhores, que no próprio texto, mais
precisamente no § 2° do art. 379 há um dispositivo
muito salutar que diz:

"O Chefe do Executivo competente poderá
ser responsabilizado por omissão, mediante
ação civilpública, se não diligenciar para que
todas as crianças em idade escolar, residen
tes no âmbito territorial de sua competência,
tenham direito a ensino fundamental obriga.
tório e gratuito."

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, essa determi
nação não poderá ser atendida, por exemplo, num
município onde o Estado não disponha de escolas
de 5' à 8' série, e que o Estado não tenha condição
de construir e instalar num tempo record, e que
no ano letivo de 1988, já na vigência desta Consti
tuição, um aluno não possa ser atendido porque
naquela comunidade, dispondo de uma escola
particular, esse aluno não poderá ter acesso a
uma bolsa de estudo, porque esta condição não
está prevista no texto constitucional.

É evidente que não desejamos uma norma per
manente para atender a uma circunstância transi
tória, mas entendo que no texto deveríamos ter
algum tipo de excessão para o atendimento ao
aluno carente naquelas localidades, onde a oferta
do ensino público não seja, ainda, suficiente, mes
mo que se estabeleça um prazo para que o Poder
Público instale escolas e possa executar a sua
missão constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex" ainda dispõe de três minutos, mas se pedir
uma prorrogação justificada, concedo com muito
prazer.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas tentarei usar
o tempo a mim destinado.

Então, vejam que não se trata, em absoluto,
de uma discordância com um princípio geral; o
princípio geral da utilização das verbas públicas
para as escolas públicas, um princípio que deve
ser acatado por todos, mas este princípio tem
que ser compatibilizado com outras normas da
própna Constituição, para que não tenhamos de
pois, na prática, o não-atendimento dos dispo
sitivos constítucionais com a própria desrnora
lização do texto constitucional, como tem Sido
de praxe na área da educação; o pnncípio, por
exemplo, de que a educação é obrigatória e gra
tuita dos 7 aos 14 anos, é um princípio constitu
cional muito antigo e nem por isso o País deixa
de ter mais de 7 milhões de crianças fora da
escola. Estamos prevendo aqui o mandato de
injunção, estamos prevendo aqui a responsabi
lidade civil do Chefe do Poder Executivo, mas
temos que ter os rnecamsmos, mesmo que transi
tórios, para que este atendimento ao aluno, e aí
não se trata em absoluto de destinarmos subven
ções, de destinarmos auxílios para a instalação
de escolas privadas, mas temos que ter a ótica
do aluno carente que precisa ser atendido. Isso
é verdade, também, com relação ao ensino uni
versitário.

O dispositivo constitucional prevê, muito corre
tamente, que o ensino público deve ser gratuIto
em todos os níveis. O que fazer, por exemplo,
Sr. Presidente, com um aluno carente, que atra
vessou uma longa batalha, até alcançar um nível
de prestar exames vestibulares, consegue aprova
ção, mas, em decorrência das dificulades naturais,
ele tem acesso a uma escola privada. Então, o
Poder Público não pode auxiliar aquele aluno, para
que ele cumpra, de uma forma adequada, os seus
estudos universitários, porque estamos vedando,
aqui, até mesmo o instituto da bolsa de estudos.
E isso, a meu ver, contradiz com o art. 403, que
foi lembrado pelo ilustre Constituinte Artur da Tá
vola, quando diz que:

"A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios propiciarão, na forma da
lei, Incentivos específicos às instituições de
ensino e pesquisa, às universidades, empre
sas nacionais e pessoas físicas, que realiza
rem atividades destinadas à ampliação do
conhecimento cientifico."

Vejam, um pouco atrás, quando se define a
universidade, diz-se, com muita propriedade, que
O ensino, a pesquisa e a extensão são princípios
indissolúveis. Não se pode falar em pesquisa cien
tífica,em desenvolvimento tecnológico, no ensino
uníversitárío, dissociando-se da função de ensino.
Mas, pelo texto constitucional, no primeiro texto
que aparece, nós estamos vedando a aplicação
de recursos públicos, até mesmo para a bolsa
de estudo, para o apoio ao ensino em universi
dades, quando o aluno carente necessitar desse
apoio.

É evidente, Sr. Presidente, que essas questões
não estão fora, em absoluto, do princípio geral.
São questões, a meu ver, transitórias, que podem
perfeitamente merecer uma atenção especial de
uma redação que permita corrigir essas distor
ções.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Permite V.Ex' um aparte?

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Pois não, ilustre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Se o texto da lei induz à conclusão de V. Ex',
eu serei o primeiro a modificá-lo. Mas, parece-me
que não. Eu gostaria de traduzir para V. Ex' o
espírito desse texto: se destinadas as verbas edu
cacíonais, estatais, específicas exclusivamente pa
ra a escola pública, nada impede que o permitido
no artigo citado por V.Ex' seja destinado também,
não especiflcamente da verba educativa direta,
para as uruversídades visando à alta capacitação

científica, ao desenvolvimento à autonomia tecno
lógica do País. O princípio pelo qual foi colocada,
neste capítulo, essa matéria, é o de que a leitura
de todo o texto de Ciência e tecnologia levará
qualquer pessoa à seguinte percepção, a de que
o legislador procurou ali, no caso da ciência e
tecnologia, garantir esses três prmcípios citados:
o do desenvolvimento da pesquisa pura, o do
desenvolvimento da pesquisa aplicada à atividade
empresarial e a da capacidade tecnológica, como
conduto para autonomia tecnológica do País. Par
tindo-se do princípio de que, na sociedade mo
derna, um dos imperativos da soberania de um
País é a autonomia tecnológica, a própria idéia
desta autonomia tecnológica tem a ver com a
soberarua do País Esse é um conceito muito novo
ligado à antiga idéia de soberania, já que no mun
do contemporâneo, na chamada sociedade in
dustrial, não se terá jamais qualquer forma de
soberania, sem autonomia tecnológica.

Então, é por esta razão que ali está colocado
o incentivo direto às atividades de natureza priva
da, universitárias e outras, sempre que elas este
jam inseridas nesse contexto de independência
tecnológica e capacitação científica. Portanto, não
há um choque frontal. Esse dispositivo não está
subordinado pela destinação do outro. Ele tem
a ver diretamente com o desenvolvimento cienti
fico do País. Científico, na área social, científico,
na área das ciências chamadas objetivas, em su
ma, está até colocado com preocupação de que
a expressão "científico" seja uma expressão que
abarque todo o universo.

Essa foi a idéia. Agora, não estaria aqui este
ex-Relator para defendê-la, se não estivesse pro
fundamente convencido de que abriu, realmente,
a possibílídade de aUXIlIO à universidade privada,
àquelas que tenham capacitação técnica. Porque
é evidente, também, que existem muitas institui
ções de nível superior que ficam à cata de recur
sos, sem a capacitação técnica e fazem uma espê
ele de invenção de projeto de pesquisa que, a
ngor, não são projetos sérios de pesquisa das
grandes e das principais universidades do País.

Obrigado a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Agradeço a V.Ex' pela intervenção.

Só para esclarecer esse aspecto e concluir as
minhas observações, entendo que o texto consti
tucional deva ser o mais claro possível e deve
ser destinado ao entendimento de uma pessoa
de inteligência e conhecimento médios.

Diz o art. 382:

"As universidades gozam, nos termos da
lei,de autonomia didático-científica, adminis
trativa, econômica e financeira, obedecidos
os seguintes princípios:

l-Indissociabilidade do ensino, pesquisa
e extensão;
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Desenvolvimento tecnológico, em universida
de, só se pode fazer através da conjugação desses
três príncíptos: do ensino, da pesquisa e da exten
são, que não podem estar dissociados. Eles são,
como diz o texto constitucional e como todo con
ceito de universidade diz, Indissociáveis.

Se temos o princípio de que os recursos públi
cos só poderão ser destinados a escolas públicas,
devemos fazer, pelo menos, a remissão: "Exceto
nos casos previstos no artigo mencionado", para
que não paire dúvida ao homem comum, que
vai examinar o texto constitucional, de que há
uma contradição no mesmo. Parece-me que isso
resolveria o assunto.

A última observação que faço, Sr. Presidente,
é quanto ao § lodo art. 384, que diz:

"Para efeito do cumpnmento do disposto
no caput deste artigo, serão considerados
os sistemas de ensino federal, estaduais e
municipais, excluído o auxílio suplementar
aos educandos."

É o artigo que trata da destinação dos 18%
da União e 25% dos Estados e Municípios. Ora,
mais atrás, no art. 379, diz: "O dever do Estado
com o ensino público efetivar-se-á mediante a
garantia de ..." No inciso VII, diz: "Auxílio suple
mentar ao ensino fundamental..' Não entendo,
não compreendo como retirar o auxílio ao edu
cando. Por exemplo: material didático. Quantas
e quantas vezes, como Secretário da Educação,
cheguei em escolas e encontrei o aluno sem a
possibilidade de ter um caderno para acompa
nhar os seus exercícios. Isso não é despesa com
a educação? Deve :icar fora dos 18%? Entendo
o contrário. Entendo que se trata de uma despesa
tão nobre, tão Importante quanto o equipamento
escolar, quanto o pagamento dos professores, en
fim, como qualquer despesa para atender ao ensi
no de modo geraL

O·SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Peço permissão ao nobre Constituinte. Serei bas
tante breve no meu aparte.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO 
Se a Mesa estiver de acordo, concedo o aparte
a V.Ex', com toda a honra.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO 
Não gastarei mais do que um mmuto. A nossa
preocupação, eminente Constituinte, é a de que,
como hoje acontece, no futuro, venhamos a colo
car, debaixo das verbas da educação, aqueles re
cursos que são transferidos para as escolas Sim,
mas, porque, hoje, essas escolas cobrem uma
dívida social imensa que tem este País com o
aluno carente. A questão da merenda escolar é
muitíssimo maior, mais pesada, em termos orça
mentários do que a questão do livro didático.

Questão como, eventualmente, a de auxílío ao
educando no que diz respeito a uniforme, a trans
porte, a alojamentos, etc. No que diz respeito a
material didático, tenderia a concordar com V.
Ex" Acho que temos que, na leiordinária esecífica,
determinar esforços muito sérios em termos de
canalização de recursos, para que este País tenha
uma produção competente em termos de mate
rial didático, e um compromisso de que esse ma
terial dldático não seja enovável a cada ano, obri
gando às famílias, anu almente,a comprarem no
vos livros, que são, a )ÓS passado este período,
através de respostas que são feitas no próprio

livro,lançados nas latas de lixo.Entretanto, a nos
sa preocupação é que, hoje, o orçamento do Mi
nistério da Educação para o ensino fundamental
vai, quase que esclusivamente, para estas duas
rubricas: livro didático e merenda escolar. E não
é possível que os recusos, que deveriam ser cana
lizados, de fato, para a escola, para ela exercer
a função única, que é dela, que é educação esco
lar, sejam transferidos para a merenda escolar.
A responsabíhdade e o compromisso deste País
devem ser de permitir com que, através do traba
lho para todos e do salário justo, todos tenham
direito a ter a sua boa refeição em casa, e não
na escola. Estas são as observações que faço.

O SR. CONSmUINTE ERALDO TINOCO 
Concordo inteiramente, Ilustre Constituinte Octá
vio Elísio, só que nesse caso nós não poderíamos
colocar este item 7, do art. 379. Porque, veja o
que está dito aquu

"O dever do Estado, com o ensino público,
efetivar-se-á mediante garantia de: auxíliosu
plementar ao ensino fundamental, através de
programas de material didático-escolar,
transporte, alimentação, assistência médica,
odontológica, farmacêutica e psicológica."

Então, esse apoio ao aluno é ou não é ensmo.
Se ele não é ensino, como V. Ex' argumenta,
com o qual eu concordo, isso é uma atividade
de apoio, que é importante, mas não se caracteriza
como uma atividade de ensino. Então, não devena
figurar no mciso VIL Para que ele figure aqui não
pode ter exceção, lá, do § lo, do art. 384; este
é o meu juizo. Quer dizer, talvez pudéssemos dizer
que, enquanto devesse suprir as carências do alu
no, etc, o Estado deveria dar a ele um apoio suple
mentar, mas não caracterizar isso como atividade
de ensino, ressalvando que é dever do Estado
atender ao ensino público no que diz respeito
a essa modalidade de apoio ao aluno.

Sr. Presidente, agradeço a compreensão pelo
tempo, a mim concedido, bem como as brilhantes
intervenções aqui proferidas. Muito obrigado aos
Senhores (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Não
havendo mais oradores inscritos, comumco que
amanhã teremos reunião à mesma hora, neste
local, porque muitos companheiros não foram
ainda avisados de que a partir da próxima quinta
feira poderemos realizar reumões pela manhã e
à norte, extraordinariamente, pois entrarão em re
cesso o Senado e a Câmara dos Deputados a
partir de amanhã.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - POIS
não.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Não ficou claro aqui para nós se a próxima
reunião da Comissão de Sistematização é ama
nhã pela manhã, conforme nos informaram na
Secretaria, ou à noite.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estou
avisando exatamente que será amanhã à noite,
porque vários companheiros, em vista de já estar
marcada esta reunião amanhã à noite, assumiram
compromisso pela manhã, mas, a partir da próxi
ma quinta-feira, as reuniões serão pela manhã,

neste mesmo local, a partir das 9 horas e 30
minutos.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 22 horas e 45
minutos.)

7' Reunião Extraordinária

Ao primeiro dra do mês de julho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às vinte horas
e vmte e dois minutos, no Plenário da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Siste
matização, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Aluízio Campos, Primeiro Vice-Presidente,
no exercício da Presidência, presentes os seguin
tes Senhores Constituintes: Rodrigues Palma, Nil
son Gibson, Nelson Jobim, Gerson Peres, Fran
cisco Dornelles, Edme Tavares, Francisco Pinto,
Inocêncio Oliveira,MiltonReis,Theodoro Mendes,
Paulo Ramos, Francisco Rossi, Siqueira Campos,
José Lins, Fernando Bezerra Coelho, Celso Dou
rado, Raimundo Bezerra, João Calmon, Wilson
Martins, Carlos Mosconi, Haroldo Sabóia, Fran
cisco Benjamin, Antôniocarlos Mendes Thame,
Nelton Friedrich, Aloysio Chaves, Luís Eduardo,
Sigmaringa Seixas, Ademir Andrade, Haroldo li
ma, Arnaldo Prieto, Sandra Cavalcanti, Antônio
Carlos Konder Reis,Adolfo Oliveira,Bernardo Ca
bral, Manoel Moreira,Egídio Ferreira Lima, Renato
Vianna,José Santana de Vasconcellos, José Mau
rício, Pimenta da Veiga,José Geraldo, Mário Lima,
Carlos Sant'Anna, Prisco Viana, Christóvam Chia
radia, Paulo Pimentel, Joaquim Bevilacqua, Nel
son Carneiro, José Luiz Maia, Artur da Távola,
Gastone Righi, José Serra, José Ignácio Ferreira,
Oswaldo Lima Filho, Afonso Arinos, Fernando
Gasparian, Octávio Elísio, João Natal, Paes Lan
dim, Ottomar Pinto, Marcos Lima, Rose de Freitas,
José Tinoco, Aldo Arantes, Adylson Motta, Euch
des Scalco, João Agripino, José Costa, Chagas
Rodrigues, Daso Coimbra, Michel Temer, Jonas
Pinheiro, Ziza Valadares, Aécio Neves, Albano
Franco, Enoc Vieira e Antônio Mariz. Estiveram
presentes, também, os Senhores Constituintes
Nelson AgUIar, Antônio Ferreira, Antônio Câmara,
Arolde de Oliveira, Ronaldo Cézar Coelho, Fara
bulini Júnior, Chico Humberto, Adhemar de Bar
ros Filho, Doreto Campanari, Carlos Alberto Caó,
Ismael Wanderley, Mendes Botelho, Raimundo
Rezende, Fernando Gomes, Jairo Carneiro, Silvio
Abreu, Sólon Borges dos Reis,José Carlos Sabóia
e Augusto Carvalho. Deixaram de comparecer os
Senhores Constiutintes: Abigail Feitosa, Alfredo
Campos, Almir Gabriel, Cid Carvalho, Cristina Ta
vares, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Ly
ra, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José Fo
gaça, José Freire, José Paulo Bisol, José Richa,
José Ulisses de Oliveira, Severo Gomes, Virgil
dásio de Senna, Alceni Guerra, Carlos Chiarelli,
Eraldo Tmoco, José Jorge, José Thomaz Nonô,
Marcones Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Darcy Pozza, Jar
bas Passarinho, Virgílio Távora, Brandão Monteiro,
Lysâneas Maciel, Luís Ignácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Roberto Freire, Jamil Haddad
e Antônio Farias. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os traba
lhos, anunciando a distribuição de cópia das Atas
das reumões realizadas nos dias vinte e nove e
trinta do corrente mês, que foram aprovadas, una
nimemente. A seguir, o Senhor Presidente anun--
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Exm- Sr. Presidente da Comissão de Sistema
tização.

Nos termos do art. 11 do Regimento da Comis
são de Sistematização, requeiro se digne V. Ex'
de acolher o índice anexo, do anteprojeto da
Constituição, que elaborei, mandando lançá-lo
nas notas taquigráficas, para drstríbuição aos no
bres Srs. Constituintes.

Sala das Sessões, 1° de julho de 1987. - Wi.
son Martins, Constituinte.

Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação.

ÍNDICE

tuinte Wilson Martins apresentou Requerimento
acompanhado de índice, que elaborou, do ante
projeto de Constituição, solicitando o seu lança
mento nas notas taquigráficas e distribuição aos
integrantes da Comissão. O Requerimento foide
ferido pelo Senhor Presidente. Nada mais haven
do a tratar o Senhor Presidente convocou reunião
ordmária para o dia dois próximo do corrente
mês, às nove horas e trinta minutos, no mesmo
local, encerrando os trabalhos às vinte e duas
horas e vinte e dois minutos O inteiro teor desta
reunião foi gravado, devendo ser publicado no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte e
constituir-se-á na Ata circunstanciada dos traba
lhos. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho,

TÍTULO l-Dos Princípios Fundamentais
TÍTULO 11- Dos Direitos e Uberdades Fundamentais

Capítulo1-Dos DireitosIndividuais
Capitulo11 - Dos DireitosSociais
CapítuloJIl-Dos DireitosColetivos
Capítulo IV - Da Nacionalidade
CapítuloV-Da Soberania Popular

Seção I- Dos DireitosPolíticos
Seção 11- Dos Partidos Políticos

TITULO 1lI - Das Garantias Constitucionais

TÍTULO IV - Da Organização do Estado
Capítulo1-Organização PolíticaAdministrativa 43 45
Capítuloll-Da União 46 49
Capítulo llI-Dos Estados Federados 50 57
CapítuloIV-Dos l'1unicípios 58 61

Seção única - Fiscalização 62 63
CapítuloV-Do DistritoFederal e Territórios 64 65
CapítuloV1-Das Regiões de DesenvolvimentoEconômico, das áreas Metropolitanase das Micro-Re·

giões 66 69
CapítuloV11- Da lntervenção 70 72
CapítuloV111-Da Administração Pública 73 79

Seção I- Disposições Gerais 80 83
Seção 11 - Dos Servidores Públicos Civis 84 93
Seção 1lI - Dos Servidores Militares 94

TÍTULO V- Do Legislativo
Seção I- Do Congresso Nacional 95 97
Seção ll-Das Atribuiçõesdo Congresso Nacional 98 105
Seção JIl-Da Câmara dos Deputados 106
Seção IV-Do Senado Federal 107
Seção V- Dos Deputados e dos Senadores 108 112
Seção V1- Das Reuniões 113
Seção V11- Das Comissões 114 115
Seção VIII - Do Processo Legislativo 116

Subseção I- Da Emenda à Constituição 117 120
Subseção li-Disposições Gerais 121 131
Subseção llI-Do Projeto de LeiOrçamentária 132 134
Seção IX - Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimo-
Patrimonial 135 149
Seção X-Da Defensoria 150 154

Capítulo 11 - Do Executivo
Seção I- Do Presidente da República
Seção 11 - Das Atribuições do Presidente da República
Seção lU - Da Responsabilidade do Presidente da República
Seção IV-Do Conselho da República

Capítulo 1lI - Do Governo
Seção l-Da Formação do Governo
Seção11-DoPrimeiro-Ministro
Seção 1Il-Do Conselho de Ministros
Seção IV-DosMinistrosde Estado
Seção V-Da Procuradoria Geralda União

cíou a matéria constante da Ordem do Dia:conti
nuação da discussão do Anteprojeto de Consti
tuição apresentado pelo Relator,Constituinte Ber
nardo Cabral.Às vinte horas e cinqüenta minutos,
deixaa Presidência o ConstituinteAluízio Campos,
assumindo-a o seu titular ConstituinteAfonsoAri
nos. Os Senhores Constituintes José Costa e Aldo
Arantes apresentaram questão de ordem enfo
cando o noticiário de "A Voz da Constituinte",
segundo o qual estaria sendo preparado pelos
Assessores do Presidente da República um pro
jeto de Constituição, e consultaram sobre o com
portamento da Comissão diante de tais insinua
ções. Em resposta, o Senhor Presidente, como
o próprio Relator da Comissão asseguraram des
conhecer os fatos narrados, negando-lhes qual
quer fundamento ou cunho de verdade. Falaram,
a seguir, pela ordem, os Senhores Constituintes:
1) Theodoro Mendes - comentando em linhas
gerais o anteprojeto e assegurando que, apesar
de sujeito o documento a emendas, o seu texto
constituia-se num "verdadeiro escámio à cons
ciência juridica nacronal", 2) Francisco Domelles
- analisando tópicos e aspectos relacionados
com matérias de natureza fiscal e tributária; 3)
Gerson Peres - enfocando o Título "Da Ordem
Social"; 4) Haroldo Uma - que disse falar pela
primeira vez sobre o anteprojeto e abordando li
nhas gerais do documento, tendo destacado, en
tre outros tópicos, que "o Capítulo da Ordem Eco
nômica, na verdade, constrange a imaginação e
envergonha o trabalho constitucional que esta
mos fazendo"; 5) Bernardo Cabral - entendendo
que, sobre as emendas de mérito, se admitidas
para as matérias referentes à Comissão Oitava
poder-se-ia, igualmente, adotar o mesmo critério
para o restante das matérias e defendeu que a
Presidência da Comissão poderia colocar o as
sunto à deliberação do Plenário;6) Joaquim Bevi
lacqua - manifestando-se sobre a competência
da Comissão e defendendo a idéia de que a real
extensão dos termos "adequar", "compatibilizar"
e "sistematizar", lato sensu, deveria ser subme
tida à apreciação do Plenáio, como sugerido pelo
Relator; 7) Nelson Aguiar - abordando, longa
mente, as questões relacionadas à área social,
especialmente a situação do menor abandonado
e do trabalhador desassistido e apelando para
a consciência dos que trabalham o texto da futura
Constituição do País no sentido de que não se
fujam às altas responsabilidades que a Nação
aguarda vê-Ias cumpridas. Com a palavra, o Se
nhor Constituinte Gerson Peres, em análise do
anteprojeto, levantou questão de ordem sobre o
cabimento ou não de emendas de mérito ao texto
apresentado pelo Relator, bem como sobre a
quem caberia explicar a natureza dessas emen
das, sugenndo que fosse submetida à apreciação
ao Plenário da Comissão a matéria. O Senhor
Presidente esclareceu então que não podia aco
lher a sugestão do Senhor Constituinte Gerson
Pe.es em Ieee do § 2" do art. 19 do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte e da
recomendação da Presidência da mesma Assem
bléia, no sentido de não discutirmos matéria de
mérito nesta fase dos trabalhos. Em seguida a
esta colocação do Senhor Presidente, o Senhor
Constituinte Oswaldo Lima FIlho,elogiando a de
cisão que acabava de ser proferida, requereu có
pia da mesma...... pela sua fidelidade aos ideais
delT'o:rático5 .." t!esta reunião o Senhor Consti-
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Estado é o Instrumento da Nação, para realização
do bem-estar social"..

Mais adiante, o art 7°, inciso 11, diz que dentre
as tarefas fundamentais do Estado está a de:

"Assegurar a participação organizada do
povo na formação das decisões nacionais,
defender a democracia política e econômica
e fazer respeitar a constitucionalidade e a le
galidade."

É evidente que se fazem respeitar a Consti
tuição e as leis, não a constitucionalidade e a
legalidade.

Pelo art. 13, inciso I,alínea "i", temos a definição
da mais grave ofensa à vida, à existência digna
e à integridade física e mental como sendo a
tortura. Acrescento, Sr. Presidente, através de
emenda modificativa:

"Asmais graves ofensas à vida, à existência
digna e à integridade física e mental são a
tortura e o terrorismo contra a população
civil, crimes de lesa-humanidade, a qualquer
título, insusceptiveis de fiança, prescrição e
anistia, respondendo por eles os mandantes,
os executores, os que poderiam evitá-los e
os que, tomando conhecimento deles, não
os comunicaram na forma da lei."

Grave ofensa, Sr. Presidente, não é apenas a
tortura, mas também o terrorismo praticado con
tra a população civil, sempre vítima de extremis
mos de todos os lados. Dispensáveis, portanto,
Sr. Presidente, se me afiguram maiores razões
para justificar a emenda.

A seguir, o inciso lIl,alinea "e", do mesmo arti
go, dispõe que "o homem e a mulher são iguais
em direitos e obrigações..." Creio, Sr. Presidente,
que apenas isto já garante a igualdade do homem
e da mulher, sendo, pois, desnecessária a exceção
que ali se contém relativamente à gestação, ao
parto e ao aleitamento. Obviamente - e já fiz
exclusão da responsabilidade do Relator logo no
início do meu pronunciamento - nenhum ho
mem, baseado na igualdade dos sexos, pleitearia,
por exemplo, licença à gestante: portanto a exce
ção, no caso, é completamente desnecessária.

Ainda no art. 13, inciso IV, alínea "e", item 1
diz o seguinte:

"As distorções e os espetáculos públicos,
incluídos os programas de televisão e rádio,
ficam sujeitos às leis de proteção da socie
dade, que não terão caráter de censura."

Sempre defendi a diferença entre censura de
opinião e de costumes. A primeira é inadmissível.
Todavia, Sr. Presidente, a censura de costumes
é um meio de proteção da sociedade, na medida
em que evita que uns poucos, com acesso aos
meios de comunicação, imponham seus padrões
ético-morais, ao arrepio do padrão médio da so
ciedade. Por isso, apresentei também emenda,
C?!TI vistas ~ suprimir a part~ final desse dispo
SItiVO, ou seja, a expressão ...que não tenham
caráter de censura".

No mesmo sentido, sugiro uma modificação
no item Ill, letra "e", inciso IV do mesmo art. 13.
Diz referido dispositivo:

"É vedada a supressão, ainda que parcial,
de espetáculo ou programa, ressalvados os
incitamentos à violência..."
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de todos os Constituintes - a atual fase de elabo
ração da nova Carta Magna. Examinando o ante
projeto que chegou às nossas mãos, ressalvan
do-se, no caso, o esforço do Sr. Relator, nobre
Constituinte Bemardo Cabral, concluímos ter-se
transformado o documento em verdadeiro mos
trengo. Resultado do trabalho de uma comissão
temática, esse esboço de texto constitucional, se
bem que ainda dependente das emendas a serem
apresentadas na própria Comissão de Sistema
tização ou pelo Plenário, é um verdadeiro escámio
à consciência jurídica nacional. Nem por isso, no
entanto, deixaríamos de apresentar-lhe emendas.
E foi o que fizemos, com relação a vários de
seus dispositivos.

Observe-se, por exemplo, que o art. 3° do ante
projeto diz que "o Estado é o instrumento e a
mediação da soberania do povo". Ora, Sr. Presi
dente, "mediação" significa o ato ou o efeito de
mediar. Ora, o Estado não pode ser ato ou efeito
de mediar. Seria - isso sim - um mediador,
ou medianeiro. Por isso, apresentamos emenda
modificativa, determinando simplesmente, que "o

Capítulo IV- Do Judiciário
.Seção1-Disposições Gerais 191 203
Seção li-Do SupremoTribunal Federal 204 207
SeçãollI-Do SuperiorTribunal de Justiça 208 209
Seção IV-Dos Tribunais Regionais Federais e dosJuízes Federais22222222221O 214
Seção V- Da Justiça Agrária 215
Seção VI- Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 216 222
Seção VlI-Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 223 229
Seção VlII- Dos Tribunais e Juízes Militares 230 232
Seção IX - Dos Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 233

territórios
Capítulo V-Do Ministéno Público
Capítulo VI-Da Defensoria Pública e da Advocacia

TÍT(,ILO VI- Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
Capítulo1-Do Estado de Defesa
Capítulo1/-Do Estado de Sítio
Capítulo 1lI - Das Forças Armadas
Capítulo IV-Da Segurança Pública

TÍTULOVlI- Da Tributação e do Orçamento
Capítulo 1-Do Sistema Tributário Nacional

Seção1-Dos Princípios Gerais
Seção1/-Das Limitações do Poder de Tributar
Seção 1lI - Dos Impostos da União
Seção IV-Dos Impostos dos Estados e do DistritoFederal
Seção V-Dos Impostos dos Municípios
SeçãoVI-Da Repartição das Receitas Tributárias

Capítulo 1/ - Das Finanças Públicas
Seção1-Normas Gerais
Seção1/-Dos Orçamentos

TÍTULOVlI/- Da Ordem Econômica e Financeira
Capítulo I - Dos Princípios Gerais, da Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade do

Subsolo e da AtividadeEconôrruca 306 324
Capítulo1/-Da PolíticaAgrícola,fundiária e da Reforma Agrária 325 334
Capítulo 1lI- Do Sistema financeiro Nacional 335 337

TÍTULOIX - Da Ordem Social
Capítulo1-Disposição Geral
Capítulo1/-Da Seguridade Social

Seção l-Da Saúde
Seção 1/-Da Previdência Social
Seção lIl-Da Assistência Social

Capítulo lIl-Da Educação e Cultura
Capítulo IV- Da Ciência e Tecnologia
Capítulo V-Da Comunicação
Capítulo VI- Do MeIoAmbiente
Capítulo VII - Da família, do Menor e do Idoso
Capítulo VlI/- Do Índio .
Capítulo IX - Disposições Transitórias

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a reu
nião.

As atas das reuniões dos dias 29 e 30 de junho
foram distribuídas. Os membros da Comissão
que quiserem emendá-Ias poderão remeter suas
proposições à Mesa.

A presente reunião destina-se à discussão de
anteprojeto da Constituição. Ontem foi iniciada
a discussão sobre os Capítulos 11I, IV, V e VII do
Título IX, referentes à educação, à cultura, às co
municações, à família, ao idoso e ao menor. Essa
discussão podrá versar matéria de mérito, porque
o relatório e o anteprojeto foram insertos no texto,
pelo Relator, em virtude de não nos ter sido reme
tido o anteprojeto da respectiva comissão temá
tica.

Dando início aos debates, concedo a palavra
ao Constituinte Theodoro Mendes.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tem sido ob
jeto de preocupação de nossa parte - e, creio,
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Aí, através de emenda aditiva, acrescento os
relativos aos padrões e costumes, tendo em VIsta
os mesmos argumentos já expendidos quanto
ao artigo anterior

Mas, Sr. Presidente, não apenas nesses aspec
tos sugerimos modificações ao anteprojeto por
mero de emendas apresentadas perante a Comis
são de Sistematização. Há, amda o art. 61 do
anteprojeto, segundo o qual "os subsídios do Pre
feito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores serão fixa
dos pela Câmara Municipal, no fim de cada legis
latura, para a legislatura seguinte. "Contudo, Sr.
Presidente, algumas Câmaras Municipais espe
ram os resultados das eleições para somente após
conhecidos estes fixar esses subsídios para a le
gislatura seguinte. Isso, a meu ver, dá margem
a todo tipo de discriminações, de perseguições
políticas. Exatamente por esta razão acrescento
a obrigatoriedade de que a fixação dos subsídios
dos Prefeitos e Vereadores se dê antes de realiza
das as eleições municipais, para, assim, evitar
eventuais perseguições políticas.

Como se sabe, não se trata de algo mcornun.
Temos visto, em vários municípios do Brasil, os
projetos de fixaçãode subsídios serem elaborados
depois de conhecidos os resultados eleitorais,
dando margem, desta forma, a perseguições polí
ticas. Se são eleitos os meus candidatos, fixo sub
sídios condignos, mas, se 05 meus adversários
é que são eleitos, procuro reduzir até à indignidade
os subsídios do Prefeito e do Vereador.

Gostaria, ainda, de chamar a atenção do nobre
Relator para o problema de declaração de incons
titucionalidade de lei municipal. A este respeito,
apresentamos emenda ao art. 53, inciso 11, deter
minando que a representação de inconstitucio
nalidade de norma municipal caberá ao Procura
dor-Geral da Justiça do Estado, procurando, deste
modo eliminar o acúmulo de atnbuições do Pro
curador-Geral da República.

Cremos que os Tribunais de Justiça do Estado
vinham julgando representação de inconstitucio
nalidade de norma municipal arguida tanto pelo
Procurador-Geral da Justiça, nos casos de repre
sentação ínterventíva, quanto pelo Procurador
Geral da República, nos demais casos. Mas o Su
premo Tribunal Federal passou a recusar as argui
ções não-interventivas, sob o fundamento de que
essa representação de inconstitucionalidade não
está prevista na Constituição da República. Fixou,
assim, a maior parte das normas inconstitucionais
dos municípios sem controle jurisdicional por
ação direta.

É de absoluta conveniência, portanto, que as
normas municipais tenham controle judicial de
inconstitucionalidade, como ocorre com as nor
mas federais e estaduais. Sugere-se apenas que
a inconstitucionalidade das leis e dos atos muni
cipais seja julgada, em única e última instância,
pelo Tribunal de Justiça do Estado, para não so
brecarregar o Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, sugerimos, ainda - para con
cluir -, uma modificação no art. 99, inciso XVI,
alínea "a" para determinar que "compete ao Con
gresso Nacional aprovar a realização de obras
e serviços de valor supeiror a 5% do orçamento
federal".

A presente proposição, que pretende incluir en
tre as atribuições privativas do Congresso Nacio
nal a aprovação prévia de realização de obras

e serviços públicos, inspirou-se na obstinação do
Ministéiro dos Transportes em realizar, urgente
mente, a despeito da grave crise econômica que
assoberba o País, a Ferrovia Norte Sul, que alcan
çará custo elevadíssimo, estimado em 2,5 bilhões
de dólares, o que equivale a mais de 100 bilhões
de cruzados. Tal despesa representaria mais de
13% do Orçamento elaborado para o exercício
financeiro de 1987, fixado pela Lei rr 7.544 em
quinhentos e noventa e um bilhões de cruzados

Ora, um comprometimento tão significativo de
recursos orçamentários, notadamente numa fase
de extrema dificuldade financeira como a que es
tamos atravessando, só deveria ser admitido após
prévia manifestação do Congresso Nacional, o
que, por certo, contribuiria para maior segurança
do investimento e para a escolha do momento
oportuno para sua efetivação, como convém ao
interesse público.

Sr. Presidente, haveria outros aspectos a abor
dar, mas, tendo em vista a presidência alertar-me
para o fato de que meu tempo está esgotado,
concluo dizendo que tenho certeza absoluta de
que, após haver reunido os anteprojetos aprova
dos pelas Comissões Temáticas, o Sr. Relator ha
verá de fazer um trabalho de profundidade e es
pancar do novo texto as incoerências, as incom
patibilidades, enfim tudo aquilo que nada tem a
ver com uma Constituição e que deve ser relegado
à legislação ordinária. Assim, haveremos de obter
um texto escorreíto, conciso e claro, para discutIr
não só na Comissão de Sistematização, como
também em plenário.

Pelo que consta deste anteprojeto, Sr. Presi
dente, parece haver a preocupação de que a nova
Carta se transforme em verdadeiro compêndio
de conceitos fílosóficos, distante da realidade na
cional, com dificuldades em termos de herme
nêutica e até de estabelecer-se o direito líquido
e certo que cada cidadão tem de opor-se à vonta
de do Estado.

Era o que tmha a dizer.

O SR. CONSTITUIl'ITEJOSÉ COSTA - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Requeiro a V. Ex', na forma do art. 58, § 1°,
inciso 111, do Regimento Intemo da Assembléia
Nacional Constituinte, a oportunidade de formular
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Costa, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, hoje, na parte da
tarde, manifestei ao Presidente Ulysses Guimarães
minhas apreensões a respeito de amplo noticiário
que vem sendo divulgado, a partir da produção
de matérias pela Empresa Brasileira de Notícias
e pela Radiobrás, que as distribui, contra a Assem
bléia Nacional Constituinte. Precisamente às 7 ho
ras da manhã, ouvi, em uma emissora do Distrito
Federal, o noticiário intitulado "A Voz da Consti
tuinte" - aliás, até o título confunde a opinião
pública, porque faz parecer que se trata de infor
mativo da Assembléia Nacional Constituinte -,
que começava com pretensas afirmações do Sr.
Presidente da República, José Samey, criticando
o Anteprojeto produzido pelo eminente Consti
tuinte Bernardo Cabral. Segundo o noticiário, uma
Constituição elaborada a partir desse documento,

ou à sua feição, faria do País uma nação ingover
nável

O mais grave, porém, Sr. Presidente, é que essa
notícia era complementada com uma informação
que me preocupou: o Consultor-Geral da Repú
blica, eminente constitucionalista Saulo Ramos,
elaborava, com a cumplicidade de alguns Sena
dores e Deputados Constitumtes, uma nova Carta
Constitucional, colocando, perante a opinião pú
blica, não apenas a Comissão de Sístematização,
mas a própria Assembléia Nacional Constituinte,
como um colegiado de incompetentes e despre
parados, que teriam conseguido levar a bom ter
mo a missão que o povo brasileiro lhes havia
confiado, qual seja, a de elaborar uma nova Cons
tituição calcada na realidade brasileira e adequada
às nossas necessidades,

A essa notícia, Sr. Presidente, seguiu-se amplo
noticiário na imprensa. Inclusive, li, hoje, no Cor
reio Braziliense, reportagem confirmando a ela
boração desse novo texto, pelo Palácio do Pla
nalto.

Referindo-se ao Anteprojeto da Comissão de
Sistematização, o art. 19,§ 2°, do Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte dIZ, ex
pressamente:

"Ao anteprojeto poderão ser apresentadas
emendas nos 5 (cmco) dias que se seguirem
à distribuição dos avulsos, e que serão desti
nadas à sua discussão, circunscntas, essas
emendas, à adequação do trabalho apresen
tado com os anteprojetos oriundos das Co
missões."

Sr. Presidente,para rnmha tranqüilidade, gosta
ria de ouvir a manifestação da Mesa - sobretudo
do Sr. Relator. A Mesa recebena emendas conten
do capítulos ou títulos inteiros? Pretende-se com
essas emendas montar um novo anteprojeto de
Constituição inspirado pelo Palácio do Planalto?
Regimentalmente, isto é absolutamente impos
sível. Do ponto de vista institucional, trata-se de
uma ameaça.

Pessoalmente, mantenho o melhor relaciona
mento com o Presidente José Sarney Acho que
é obrigação nossa ajudá-lo a viabilizaressa transi
ção do autontarismo para o estado de direito de
mocrático. É absolutamente intolerável contudo,
esse comportamento, que representa uma mge
rência nos assuntos desta Comissão.

Peço, portanto, à Presidência e ao eminente
Relator uma manifestação a respeito dessa notícia
divulgada no rádio, na televisão e nosjornais. Que
ro saber se a Presidência da Comissão de Siste
matização acolherá essas emendas e se o relator
lhes dará guarida.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A
questão de ordem levantada por V Ex'é repetição
de outra já esclarecida na reunião de ontem. A
apresentação de emendas nesta fase de discus
sáo do Anteprojeto se restrmge à compatibilização
e à adequação das matérias nele contidas, confor
me dispõe o próprio art. 19, citado por V. Ex'
Somente abrimos exceção ontem, para discutir
mos matéria de mérito, em virtude da não apre
sentação do Relatório por parte de uma das co
missões temáticas e de ter sido deferido ao Relator
a competência de elaborar o anteprojeto da refe
rida Comissão. Admitiu-se, POIS, com a concor
dância do Sr. Relator. fossem aprovadas matérias
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de mérito sobre os Capítulos 111, IV, V, e VII do
Título IXdo Anteprojeto.

A Presidência da Comissão e, creio, a própria
Presidência da Constituinte não podem, evidente
mente, impedir quem quer que seja de elaborar
um texto, emendas ou mesmo um substitutivo
e de, oportunamente, apresentá-los. Só que, nos
termos do Regimento, a apresentação de subsn
tutivo cabe exclusivamente à Comissão de Siste
matização, depois de emendado o Anteprojeto
enviado ao plenário e recebidas as emendas apre
sentadas pelos Srs. Constituintes. Esta orientação,
a meu ver, será cumpnda tanto pela Mesa da
Comissão de Sistematização como pela própria
Mesa da Constituinte.

Tem a palavra o Constituinte Francisco Dor
nelles.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem, de acordo com o Regimento da Co
missão.

O SR.PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Cons
tituinte Gerson Peres, a Presidência pede a V. Ex'
paciência.

Faço um apelo aos Srs. Constitumtes para que
não apresentem questões de ordem enquanto se
encontrar um orador na tribuna, salvo se relativa
a matéria sobre a qual S. Ex' estiver expondo,
e com sua permissão.

Peço, pois ao Constituinte Gerson Peres que
aguarde que o Constituinte Francisco Dornelles
faça seu pronunciamento, para depois apresentar
sua questão de ordem.

O SR. CONsmUINTE FRANCISCO DORNE
LLES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Consti
tuintes, o anteprojeto referente ao sistema tribu
tário, elaborado pela Comissão específica, basea
do nos trabalhos dos Constituintes Fernando Coe
lho e José Serra, atendeu a todos os anseios da
sociedade brasileira. De fato, fortaleceu as finan
ças dos Estados e Municípios;permitiu maior dis
tribuição regional da renda, através do aumento
do Fundo de Participação dos Estados; abriu ca
minho para que a União e os Estados utilizassem
seu sistema fiscal para tornar mais progressivo
seu sistema tributãrio; estabeleceu direitos e ga
rantias individuais que assegurassem ao contn
buinte uma posição de igualdade no seu relacio
namento com o Estado.

Entre esses direitos individuais, ficou claro, fi
cou transparente o princípio da anterioridade, o
princípio da não-retroatividade econômica. E
também foi inserido um disposrtívo que vedou
a criação de novos tributos que tenham como
fato gerador bases de cálculo idênticas às dos
tributos existentes e que não tenham sido criados
por lei aprovada pela maioria do Congresso e,
mais ainda, que não sejam cumulativos

O anteprojeto da Comissão do Sistema Tribu
tário incorporou, ademais, princípios doutrinários
que hoje entendem que o que diferencia o tributo
e os impostos não é sua denominação jurídica,
mas suas características econômicas - a base
de cálculos e a hipótese de incidência. Na medida
em que se estabelece que o Imposto Predial, por
exemplo incide sobre o valor do imóvel, qualquer
incidência sobre o valor do imóvel é imposto pre
dial, qualquer que seja o nome que se dê a essa
incidência; quando se estabelece que o fato gera-

dor da renda é o recebimento de um acréscimo
patrimonial, qualquer mcidência sobre o acrés
cimo patrimonial é Imposto de Renda.

Se houve cuidado no campo fiscal, Sr. Presi
dente e Sr. Relator, ocorreu, no entanto, ao se
tratar da parte relacionada com a seguridade so
cial, não se levou em consideração a importância
e a necessidade de preservar alguns desses direi
tos. De fato, o art. 341 estabeleceu que a União
poderá criar contribuiçôes cujos recursos se desti
nam a um fundo de seguridade. Não disse, porém,
que essas contribuições não poderão ter base
de cálculo e hipótese de incidência iguais às de
tributos existentes, eis que, se isso ocorrer, deixa
rão de ser contribuições para tornarem-se apenas
adicional de Impostos existentes

Por ISSO, Sr. Presidente, Sr. Relator, considero
importante que as garantIas estabelecidas no art.
266, para cobrança de tributos, sejam também
insendas no capítulo sobre contribuição, para que
se dêem mais garantias a todos os que possam
ser alcançados pelas normas que criem esse tipo
de incidência.

No mesmo capítulo estabeleceu-se a possibi
lidade de serem criadas contribuições sobre o
faturamento, o lucro, a renda e o patrimônio, que
constituem bases de impostos e que seriam adi
cionais de impostos e não novas contribuições.
Conseqüentemente, estou apresentando emenda
de adequação, estabelecendo que os princípios
do art. 266, que determinam limitações à criação
de tributos, sejam também insendos para estabe
lecerem limitações à criação dessas contribui
ções.

Sr. Presidente, Sr. Relator, queria abordar outro
problema, que considero bastante complexo e
que se prende à definição dada ao conceito de
empresa nacional. No mundo existe hoje uma
tendência muito acentuada no sentido de os Esta
dos tentarem aumentar seu poder extraterritorial,
para atIngir pessoas, situações, negócios já situa
dos ou que se localizam fora de suas fronteiras.
Exemplo prático: o nacional americano que mora
no Rio Grande do Sul e recebe toda sua renda
no Paraná está sujeito ao Imposto americano:
uma empresa americana que obtém lucros no
Brasil paga Imposto de Renda nos Estados Uni
dos, ainda que esses lucros para lá não sejam
remetidos.

O que impede, portanto, esses países de exer
cerem seu poder dentro do território brasileiro
é o fato de estarmos conceituando como empre
sas nacionais algumas empresas organizadas de
acordo com a lei brasileira, com sede no Brasil,
mesmo que seu capital seja controlado por pes
soas residentes ou domiciliadas no exterior. Se
desejássemos uma definição abrangente e nacio
nalista de empresa nacional, teríamos de dizer
que a matriz, no exterior, é empresa nacional por
que controla uma subsidiária no BrasiL No mo
mento em que se afirma que uma subsidiária,
no território nacional, não é empresa brasileira,
permite-se que o país onde está situada sua con
troladora exerça seu poder econômico, financeiro
e fiscalsobre essa empresa - organizada de acor
do com as leis brasileiras -, sem que exista qual
quer tipo de ganho político,econômico e adminis
trativo para o Estado brasileiro.

Acho que tal definição, Sr. Presidente e Sr. Rela
tor, deveria ser pensada com muito cuidado. À
lógica eu me curvo. Se ficar provado que existe

uma só vantagem em dizer-se que uma empresa,
organizada de acordo com as leis brasileiras e
que tem sua sede e sua direção no Brasil, não
é brasileira, estou disposto a voltar atrás, a mudar
minha posição. Acho que a intenção do legislador
foi a de dizer que a empresa brasIleira controlada
por residentes ou domiciliados no extenor não
pode receber incentivos, favores ou subsídios do
Governo brasileiro. Esta, a intenção, ou seja, fazer
com que uma empresa controlada pelo capital
estrangeiro não venha a ter vantagens creditícias,
fiscais e econômicas, Mas,para isto, não é preciso
tirar-lhe a nacionalidade brasileira, porque, ao fa
zê-lo,simplesmente estamos permitindo que essa
empresa, que deixa de ser brasileira, se situe no
âmbito do podeno econômico, financeiro e fiscal
do país onde esteja situada sua controladora.

Sr. Presidente, Sr. Relator, são essas as emen
das que estou apresentando. Pediria que fossem
examinadas, porque acredito serem de adequa
ção e representarem despretensiosa contribuição
ao trabalho de grande profundidade realizado por
V.Ex'

Muito obrigado.
(Assume a Presidência o Sr. Constituinte Afon

so Arinos)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, conforme prometi on
tem, após fazer uma análise comparativa do art.
342, constante do Título "Da Ordem SOCIal", com
o parágrafo único do art. 343 e o art. 494, que
constam do capítulo sobre a educação, trago uma
emenda que VIsa a compatibilizar os conceitos
inseridos nesses dispositivos.

O art. 342 diz:

"A folha de salários é base exclusiva da
seguridade social e sobre ele não poderá inci
dir qualquer outro tributo ou contribuição."

Acrescentamos a seguinte exceção, neste dis
positivo,por força de uma afirmação que contraria
o disposto no de n° 343 e no de rr 494:

.....exceto a destinada às instituições de for
mação profissional e de assistêncía social
sem fins lucrativos."

Esta é a exceção, com vistas a resguardar a
tranqüilidade e a existência de entidades que pres
tam relevantes serviços ao País, com contribui
ções compulsónas pagas por empregadores, não
por empregados. É o caso, por exemplo, do Senai,
do Sesi, do Senac, do Sesc, do Fundo de Portos
e Canais, do Incra, do Fundo Aeroviárioe do Salá
rio-Educação.

Ora, para haver'uma compreensão do que dis
põe o art. 344, temos de inserir também a mesma
exceção, pois vai beneficiar o salário-educação.
Todas as contribuições SOCiaIS instituídas pela

, União destinam-se, exclusiva e obrigatoriamente,
ao Fundo a que se refere este artigo, ao qual
acrescentamos:

", excetuada a destinada a Insnturção de
formação profissional e de assistência social
sem fins lucrativos."

O m-esmo se dá com o art. 494:
'Todas as contribuições sociais existentes

até a data da promulgação desta Constitui-
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ção ..." - e ai vem o acréscimo que estamos
sugerindo - .....com exceção daquelas desti
nadas a Instituições de formação profissional
e de assistência social sem fins lucrativos,
passarão a integrar o Fundo Nacional de Se
guridade Social."

Compatíbíllza-se, deste modo, a matéria cons
tante dos dois dispositivos inseridos no capitulo
sobre educação com a do capitulo referente à
ordem social.

Nossajustificatlva, despretensiosa, é a seguinte.
a redação proposta visa precipuamnete à compa
tibilização com outros dispositivos do anteprojeto
Gostaria, pois, de ser honrado, especialmente a
propósito desse trecho, com a atenção do emi
nente Relator, já que se trata de assunto da mais
alta indagação que, na realidade, Sr. Presidente,
está a reclamar uma meditação profunda para
que não soçobrem, ao sabor da pressa, entidades
tão importantes para o desenvolvimento educa
tivo, profissional e assistencial do Pais.

Nobre Relator, quanto ao disposto no art 18,
inciso IV, letra "p", que assegura a participação
tripartitite de Governo: trabalhadores e emprega
dores nas entidades de orientação, de formação
profissional, cultural, recreativa, e de assistência
social, dirigidas aos trabalhadores, e no art. 270.
inciso li, alínea "c" que proibe a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios de instituírem
impostos sobre o patrimônio, a renda ou os servi
ços das instituições de educação e de assistência
social sem fins lucrativos, isto já está previsto no
anteprojeto. De acordo com os dispositivos supra,
a lei fundamental reconhece a importância e o
valor das entidades de formação profissional e
de assistência social na vida brasileira. Tanto as
sim que, além de garantir a participação do Poder
Público, dos empregadores e dos empregados,
garante a essas entidades total imunidade de im
postos em todas as esferas.

Ora, as instituições de formação profissional
e de assistência social sem fins lucrativos a que
se refere o anteprojeto são o Sesc, o Senac, o
Sesi, o Senai, além das outras que citei, cons
tantes do quadro 11I da legislação trabalhista que >

se encontra anexa à própria justificativa,entidades
essas que há mais de quarenta anos vêm cum
prindo seu valoroso papel graças à contribuição
dos empregadores, calculada sobre a folha de
salários.

Dessas entidades - hoje existentes em todos
os Estados brasileiros - sai o trabalhador forma
do, aperfeiçoado e preparado para a vida profis
sional, contribuindo assim para o pleno funciona
mento das empresas e, conseqüentemnete, para
o enriquecimento da Nação. Por outro lado, a
esses trabalhadores e suas famílias são oferecidas
condições de total integração social, além de aten-

. dimento que permite o aprimoramento de seu
padrão de vida e aperfeiçoamento moral e cívico.
Essas entidades representam a contribuição do
empresariado nacional para o desenvolvimento
do homem em face do trabalho e para o bem
estar dos trabalhadores e suas famílias.

São entidades de direito privado' - repetimos
- criadas, mantidas e administradas pelos em
presários do comércio e da indústria e voltadas
para a promoção do bem-estar social dos traba
lhadores. Atuando no campo social, essas entida
des, contud<:>, não repetem nem reproduzem a

ação do Estado. Seus serviços e atividades aten
dem àquelas áreas não cobertas pelos órgãos
públicos ou que sejam insuficientemente man
tidas pelo Estado, com função essencialmente
educativa Além dos representantes das catego
rias econômicas do comércio e da indústria, tam
bém os representantes do Ministério do Trabalho,
do lAPAS e dos trabalhadores participam das enti
dades.

Os recursos do Sesc, do Senac, Sesi e do Senai,
como eu disse, provêm da contribuição
dos empregadores, calculada sobre a folha de
salários de cada empresa. Não obstante a folha
de pagamento ser utilizada como base de cálculo,
conforme prevê o art. 342 da Ordem Social, essa
contribuição é exclusiva das empresas, não inci
dindo qualquer desconto, a titulo de contribuição,
sobre os salários dos empregados. Isso é o mais
importante.

A arrecadação dos recursos é realizada através
do lapas e, posteriormente, são eles repassados
às entidades. Estas prestam contas da destinação
desses recursos, apresentando, anualmente, suas
respectivas propostas de orçamento-programa à
Seplan, sendo suas prestações de contas sub
metidas à apreciação do Tribunal de Contas da
União.

Seus serviços e atividades destinam-se priorita
riamente ao trabalhador de baixa renda e à sua
família, notadamente os residentes nas grandes
e médias cidades, a partir de programas sociais
de formação profissional, cultural e de saúde. A
maioria desses trabalhadores recebe menos de
três salários mínimos mensais e tem escolaridade
de 10 e 20 graus. Predominantemente urbanos,
vivem e sofrem os problemas da cidade brasileira,
com suas dificuldades de transporte, moradia,
saúde e educação, além do difícile oneroso aces
so à Informação, à cultura e à participação social.

Para o desenvolvimento de seus programas,
dispõem as entidades de ampla rede fisica de
instalações e equipamentos para atendimento aos
trabalhadores em suas diferentes necessidades
de formação profissional, alimentação e saúde.
São bibliotecas, ginásios, teatros, auditórios, cine
mas, colônias de férias, gabinetes médicos e
odontológicos, restaurantes, escolas, hospitais e
maternidades.

Além do mais, essas instituições de formação
profissional e de assistência social sem fins lucra
tivos preocupam-se ainda com a comunidade em
geral, notadamente a da periferia das cidades,
a quem oferecem trabalhos de assessoria, numa
tentativa de encontrar soluções viáveis para os
problemas detectados, inclusive junto aos idosos,
velhos e aposentados.

Não confrontamos o espírito que norteou a cria
ção de um sistema de seguridade social - deixo
isto bem claro ao Sr. Relator. Ao contrário, apenas
entendemos que, para o sucesso de tal sistema,
há que se adequá-lo a uma realidade já existente,
eis que as entidades de formação profissional e
assistência social sem fins lucrativos, existem há
quase meio século e, portanto, devem ser preser
vadas, sob pena de estarmos interrompendo o
avanço sócio-cultural e educativo de milhões de
trabalhadores.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTEHAROLDO LIMA - Sr.
Presidente, Srs. Constítumtes, é a primeira oportu
nidade em que o Partido Comumsta do Brasil
faz uma apreciação a respeito do anteprojeto de
Constítuiçâo apresentado a esta Comissão pelo
Relator Bemardo Cabral. O referido Relatório tem
recebido muitas criticas, de dtversos setores, algu
mas formais, relacionadas ao tamanho do texto
e à sua heterogeneidade. Na verdade, o texto é
longo, mas não somos favoráveis à idéia de uma
texto muito sintético. As Constituições modernas
têm um caráter mais analítico e, portanto, são
mais condrzentes com a necessidade de se con
templar um elenco maior e mais variado de pro
blemas do mundo modemo. Contudo, uma Cons
tituição muito detalhada terminaria por imobilizar
o Poder Legislativo e a legislação brasileira, eis
que, para mudar certos preceitos constitucionais,
teríamos de contar com quorum qualificado, o
que poderia tomá-los anacrônicos em curto espa
ço de tempo

. Além das criticas formais que têm sido levan
tadas em tomo do Relatório do Constituinte Ber
nardo Cabral, algumas de conteúdo também são
externadas. Uns dizem que o Relatório está muito
à esquerda; outros, que está muito à direita. Na
nossa opinião, não diz respeito ao mérito o con
teúdo desse Relatório do Constituinte Bemardo
Cabral. Pelo próprio mecanismo regimental não
cabia ao nobre Relator apresentar um trabalho
que pudesse ser considerado como "o Relatório
do Constituinte Bernardo Cabral", mas sim uma
sistematização dos diversos relatórios chegados
às suas mãos, oriundos das diversas Comissões.
Por isso, a nosso ver, como o texto incorpora
os relatórios vindos das Comissões temáticas, os
quais são heterogêneos - pois contemplam as
pectos relativamente avançados e também bas
tante atrasados -, não poderia o anteprojeto do
Relator Bernardo Cabral fugir a esse condicio
namento geral, razão pela qual considero o seu
texto, ora em discussão nesta Comissão, bastante
inadequado. Nele predominam aspectos reacio
nários em decorrência dos relatórios das Comis
sões temáticas, resultado do pensamento que
compõe a maioria daquelas comissões: determi
nadas correlações de forças e certos ajustamen
tos terminaram levando ao anteprojeto O' predo
minio de posições superadas.

Pelo exposto, Sr. Presidente, e Sr. Relator, em
nossa opinião, o capítulo "Da Ordem Econômica"
na verdade constrange a imaginação e envergo
nha o trabalho constitucional que estamos elabo
rando. Ele não defende os preceitos básicos da
soberania nacional. Pelo contrário, abre mão da
defesa da soberania brasileira em aspectos funda
mentais. Trata o Estado como uma espécie de
inimigo da economia brasileira, quando hoje di
versos setores louvam-se na noticia de que somos
a oitava economia do mundo. Ora, se somos a
oitava economia do mundo é porque o Estado
interveio, ao longo de décadas, criando a Petro
brás, a Eletrobrás, a Companhia Valedo RioDoce,
a Companhia Siderúrgica Nacional - esta em
Volta Redonda - e tantas outras estatais, que
são as principais responsáveis por esse sentimen
to de orgulho, expresso por alguns, diante da si
tuação do Brasil na economia mundial.
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Contudo, de agora em diante, pelos preceitos
contidos neste anteprojeto, a intervenção do Esta
do será absolutamente limitada e circunscrita a
situações emergenciais. A existência do mono
pólio estatal na economia, em algum ramo espe
cífico, está contemplada, mas a Petrobrás conse
guiu salvar-se neste anteprojeto temporariamen
te, porque, segundo o art. 309, § 10, o monopólio
pode existir até que as condições que o determi
naram sejam superadas pelas condições da em
presa privada. Na verdade, a empresa nacional
não existe de forma decidida.

Ainda há pouco, o Constituinte Francisco Dor
nelles expressou o seu ponto de vista, que nos
parece ser absolutamente antínacíonal, Para S.
Ex' o que lá foi defendido é correto, porque, não
fosse assim, teríamos de definir a matriz da multi
nacional como empresa brasileira. Na nossa OPI
nião também estão abertas as portas da naciona
lidade para que empresas multínacíonaís, com
alguns arranjos, em função de certas dificuldades
secundárias que foram introduzidas pelo Consti
tuinte Bernardo Cabral, possam implantar aqui
as suas filiais como se fossem empresas brasi
leiras. Pergunta o Constituinte Francisco Dorne
lles: qual seria o risco que isso traria? Respondo
a S. Ex': entre outros riscos, há o de entregarmos
nossas jazidas minerais, a soberania nacional, as
fronteiras e territórios indígenas à exploração de
empresas pretensamente brasileiras mas que, na
verdade, são multinacionais.

No capítulo "Da Ordem Econômica" também
se aniquila, de uma vez e para sempre, a temática
da reforma agrária. As forças democráticas luta
ram pela idéia de se estabelecer um limite máximo
para a reforma agrária, e isso não foi feito. Pelo
contrário, o art. 325 estabelece preceitos determi
nantes da função social da terra. E aí aparece
um fato efetivamente ridículo e grotesco: tem fun
ção SOCIal aquela propriedade que é ou está em
vias de ser produtiva.

Ora, Sr. Presidente, se até hoje, com a definição
um pouco mais precisa de função social, não
se consegue desapropriar um latifúndio porque
não há como provar que aquela terra não tem
função social. Imagine V. Ex' se existisse a hipó
tese remota de vir a ter tal função, definindo-se
aquela terra como produtiva, com o que, por con
seguinte, ficaria à margem ou ínacessível ao plano
da reforma agrária. Jamais seria feita a desapro
pnação de semelhante propriedade.

Sr. Presidente, esse relatório tem um capítulo
referente às Forças Armadas, reproduzindo toda
a doutrina rrulitarísta brasileira, que vem desde
1934 presidindo as Constituições do nosso País.
De forma destacada encontra-se o estado de defe
sa, que só recentemente surgiu no cenário brasi
leiro através do mecanismo das medidas de emer
gência. Pois bem, depois que se derrotou a ditadu
ra militar, na hora da restauração democrática,
resgata-se justamente esse preceito ditatorial, que
é introduzido, de forma límpida, no art. 241, sob
título diferente, pois não são mais medidas de
emergência, como quis o Presidente Geisel na
época do seu governo, mas estado de defesa,
o que, no conteúdo, é a mesma coisa.

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
teríamos outros aspectos de conteúdo a levantar,
mas o tempo de que dispomos não nos permite
fazê-lo. Entretanto, gostaríamos de chamar a
atenção de V. Ex' para um fato que diz respeito

propriamente à compatibilização, à sistematiza
ção no texto: embora nos pareça que o texto do
Constituinte Bernardo Cabral se atém às questões
postas pelos relatórios atrasados das comissões
temáticas, em alguns aspectos, entretanto, ele não
se cinge às hipóteses mais avançadas que poderia
utilizar. Darei alguns exemplos, rapidamente, em
face da exiguidade do tempo

O art. 28 do anteprojeto estabelece que o sufrá
gio é universal, e o voto, direto e secreto. Todavia,
se considerarmos a Comissão naI- art. 50, inciso
I, alínea "CU - veremos que essa mesma formu
lação estava posta de forma diferente, pois lá esta
va dito que "o voto seria universal, secreto, respei
tada a proporcionalidade nas eleições para cargos
legislativos"

Na formulação contida no art. 50, inciso I,alínea
"c", também da Comissão na I, O voto propor
cional era indicado como uma alternativa con
creta. Então, o Sr. Relator, quando examinou a
questão do sistema eleitoral, ateve-se à única for
mulação que indicava o voto distrital misto: o art.
10 da Comissão na IV, justamente a Comissão
que elaborou o papel das Forças Armadas, a mais
atrasada e que tinha uma composição de direita.

Pois justamente aí o Sr. Relator foi buscar inspi
ração para escolher o tipo de sistema eleitoral
que prevaleceria no Brasil, abandonando as for
mulações da Comissão na III e da Comissão na
I,onde ficou também explícito o voto proporcional
para a Câmara dos Deputados e demais cargos
legislativos.

Sr. Presidente, nesta medida se mtroduzíu uma
questão extremamente complexa, difícil e alta
mente prejudicial à liberdade de organização par
tidária em nosso País.

Sou representante do Partido Comunista do
Brasil, um partido pequeno em termos parlamen
tares. Esta Casa, pela Constituição atual, com as
emendas aprovadas por este Congresso e pelo
Congresso passado, conseguiu fazer que aqui es
tivessem representadas cerca de onze partidos.

Sr. Presidente, a prevalecer esse ponto de vista,
estar-se-á introduzindo no Brasil o bipartidárismo.
Poderá até ser um tripartidarismo ou coisa seme
lhante, mas se estará aniquilando do cenário polí
nco nacional a representação popular e ideológica
dos pequenos partidos. Aliás, para isso atentou
o conhecido articulista responsável pela "Coluna
do Castello", examinando as consequências práti
cas deste preceito: habilmente se está introdu
zindo o sistema do bipartídarísmo, sem prejuízo
da possibilidade de existência dos demais parti
dos, mas sem representação parlamentar.

Sr. Presidente, à Constituição da ditadura militar
apresentamos emendas nesta Casa e consegui
mos introduzir, na cena política brasileira, uma
feição de pluripartidarismo. Seria absolutamente
esdrúxulo e inaceitável se, por esse mecanismo,
aniquilássemos a representação popular e demo
crática e restringíssimos o elenco das forças políti
cas brasíleiras representadas neste Parlamento a
dois ou três partidos políticos.

Sr. Presidente, teria outras questões a abordar
para demonstrar que o trabalho do Sr. Relator
não foi dos melhores, embora ressaltando que,
no geral, S. Ex' se ateve ao que as Comissões
elaboraram e elas, sim, não o fizeram a contento.
Poderia indicar diversos pontos, sobre os quais
apresentei emendas de compatibilização, em que,

como aqui demonstrei, haveria possibilidade de
o Sr. Relator escolher, ao deparar-se com duas
questões incompatíveis, a melhor. E não entendi
por que, em alguns pontos fundamentais, esco
lheu S. Ex' a posição mais atrasada, a mais reacio
nária, a que mais prejudica as forças democráticas
e progressistas de nossa terra.

Concluo aqui minhas palavras, Sr. Presidente.
MUlto obrigado.

O SR. CONSTITUINTEALDO ARANTES- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra a V. Ex'

O SR. CONSmUINTE ALDOARANTES- Sr.
Presidente, os jornais de hoje veicularam, de for
ma detalhada - e imagino que V.Ex' teve oportu
nidade de lê-los -, que haveria articulações no
sentido de se apresentar um substitutivo na Co
missão de Sistematização. Falava-se inclusive,
que o Sr. Saulo Ramos estaria articulando esse
substitutivo. Considero grave este problema. Pen
so que a Comissão de Sistematização precisa ter
uma posição muito clara. Fui membro da Subco
missão de Reforma Agrária, e lá o Regimento
Interno foi rasgado; fui membro da Comissão de
Ordem Econômica e, também lá, o Regimento
Intemo foi rasgado, rasgado com o objetivo de
fazer com que determinadas posições conserva
doras prevalecessem na Subcomissão de Refor
ma Agrária e na Comissão de Ordem Econômica.

Nós, intergrantes da Comissão de Sistemati
zação, temos o maior respeito por V.Ex', Sr. Presi
dente. Sabemos que uma decisão desta natureza,
se não contar com a conivência do Presidente,
não tem condições de passar Infelizmente, na
Subcomissão e na Comissão contou com a coni
vência dos seus Presidentes, que, de forma faccio
sa, terminaram por levar a um resultado extrema
mente grave Entendo - espero que assim seja
e confio na atitude de V.Ex"- que o Regimento
Interno deve ser respeitado, pelo menos desta
vez.

O Regimento Intemo é muito claro ao estabe
lecer que na Comissão de Sistematização, nesta
fase do') nossos trabalho, só são possíveis emen
das que impliquem compatibilização. Desejo sa
ber como a Presidência interpreta o Regimento
Interno, até porque não caberia uma decisão de
Plenário, já que o Plenário da Comissão de Siste
matização não pode sobrepor-se ao da Assem
bléia Nacional Constituinte, que definiu o Regi
mento Interno. Quero saber, portanto, os pontos
de Vista de V. Ex" e do Relator Bemardo Cabral
sobre esta questão, para que nós, membros da
Comissão de Sistematização, possamos ter tran
quilidade para o desenvolvimento dos nossos tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres
para contraditar a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, louvo o nobre colega pela sua preo
cupação, mas lembro a S. Ex' que o Consultor
Geral da República, Dr. Saulo Ramos ou qualquer
outro Parlamentar não poderá apresentar substi
tutivo nesta Comissão. A úmca pessoa que ainda
teria um embasamento regimental para fazê-lo
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- e acredito que não o fará porque a oportu
nidade que terá para apresentar o substitutivo será
justamente no grande debate do plenário, quando
receber o maior volume de emendas; senão teria
um duplo trabalho, faria um agora e outro depois
- seria nosso Relator. Ele é a única pessoa que
poderia fazê-lo. Portanto isso não deve causar
preocupação alguma, sobretudo porque está na
Presidência um douto jurista e eminente parla
mentar, que saberá cumprir o Regimento.

Esta a contestação que faço à questão de or
dem do eminente colega Aldo Arantes.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pon
dero, em primeiro lugar, que não se trata de ques
tão de ordem, e sim de pedido de mformação.
A contestação se referia também a um pedido
de informação e não a uma questão de ordem
De maneira que, respondendo ao pedido de infor
mação de V. Ex' - comentado pelo nobre Consti
tuinte -, tenho a dizer que não há fundamento
algum nessa assertiva, nem ela partiu do Poder
Legislativoou de qualquer de suas instâncias. Par
tiu de uma suposição relacionada com o Poder
Executivo. Falou-se e ouvi da Imprensa - que
qualquer iniciativaseria tomada na área do Poder
Executivo, tanto que a pessoa mencionada para
levar a efeito a tentativa de redação de um substi
tutivo é o Consultor-Geral da República, que nada
tem a ver com a Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Posso tranquilizar V. Ex', respondendo ao seu
pedido de informação, dizendo que não há funda
mento algum nas notícias veiculadas pela impren
sa.

Continua a discussão.

o SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr
Presidente, peço a palavra para um esclarecimen
to mais preciso.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Con
cedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - O
Constituinte Gerson Peres, na verdade, tentou
confundir minhas palavras. Levantei a possibili
dade de apresentação de substitutivos. Obvia
mente, ninguém está levantando a possibihdade
de apresentação de substitutivo pelo Executivo.
Massabemos que vártos integrantes desta Comis
são interpretam o ponto de vista do Poder Execu
tivo. Isso é primário. O que estou levantando é
a possibilidade de apresentação de emendas que
alterem o conteúdo Não é nem o problema do
substitutivo, questão que o colega Gerson Peres
quis driblar. Quero saber se é possível ou não
apresentar emendas que impliquem alteração de
conteúdo. No meu entender, pelo Regimento isso
não é possíveL

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Res
pondo a V. Ex"De acordo com a orientação do
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
sobre este assunto, é possível apresentação de
emenda no tocante a um único caso, o da Comis
são n"VIII, que não teve todo seu processo esgo
tado. Naquele caso, segundo a opinião do Presi
dente Ulysses Guimarães, é possível a apresen
tação de emendas Em todos os outros casos
não é possível, porque o material que recebemos
vem das Comissões e das Subcomissões temá-

ticas. A única intervenção da nossa Comissão diz
respeito à acomodação do matenaL

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Peço
a palavra a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V.Ex'
tem a palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, gostaria de fixar minha posição, na quali
dade de Relator, nesta matéria.

Sr. Presidente, respeito a decisão que, sei não
é de V Ex" e sim do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, que me comUnICOU hoje
à tarde que, em verdade, adotaria o critério de
permitir a apresentação de emendas, no rnénto,
quanto ao resultado da Comissão VIII.

Quanto à minha posição, Sr. Presidente - e
disse isso ao eminente Presidente Ulysses Guima
rães, não hoje, mas ontem, daquela tribuna, já
havia registrado quando a Comissão temática não
apresenta seu trabalho no prazo previstono Regi
mento, esta circunstância passa a ser deferida
ao Relator. Consequentemente, o trabalho do Re
lator, junto com o das sete Comissões temáticas,
enquadrará num só bloco toda maténa Malgrado
este meu entendimento, o qual, evidentemente,
talvez não seja dos melhores no campo jurídico,
parece-me que, não tendo o Regimento previsto
a possibilidade de apresentação de emenda quan
to ao mérito em relação à VIII CorrussãoTemática,
ou o Regimento deve ser respeitado e, portanto,
só cabem emendas de adequação, ou se abrirá
o precedente de, em se permitindo a apresen
tação de emendas, quanto à VIII Comissão, de
mérito, permitir-se tudo. Acho que ISSO possibí
litará um equívoco.

Acabo de ouvir o Constituinte Aldo Arantes re
gistrar uma particularidade que, confesso, ainda
não me havia ocorrido, da qual me socorro e
me valho, de que esta Comissão temática não
poderá sobrepor-se ao que decidiu a Assembléia
Nacional Constituinte quando, no seu Regimento
Interno, que passou a ser a lei da nossa Casa,
estabeleceu claramente que só cabem emendas
de adequação. Parece-me que isso tem um sen
tido lógico.

Devo confessar que na reunião com os lideres
partidários e com o Presidente da Assembléia Na
cional Constltuinte fiz logo ver meu ponto de vista,
de se evitar um duplo trabalho. Se a celeridade
e a economia processuais ditam que nos deve
mos ater a uma maior rapidez dos nossos servi
ços, como ficará a situação do Relator? Receberá
emendas de adequação e, depois, receberá
emendas de mérito. Quando essas emendas de
mérito vierem depois com parecer, vão sofrer no
vas emendas de adequação e depois voltarão no
vamente. Tenho a impressão de que, se isso ocor
rer, de forma deplorável- e por isso quero regis
trar a minha posição pessoal - a Assembléia
Nacional Constituinte não verá, dentro dos prazos
que lhe cabem, concluídos os trabalhos.

Maisainda, V. Ex', sem dúvida alguma, um dos
maiores juristas que o País possui e a quem a
História fará justiça mais adiante, não pode nem
deve receber dos seus Constituintes senão uma
palavra de respeito, de carinho e de afeto.O tempo
de V. Ex' pode não ser mais precioso do que
o dos demais Constituintes, que assim poderão
imaginar. Para mim o é. V. Ex"tem, com a gravi-

dade com que preside a Comissão de Sistema
tização, o direito de ver, ainda este ano, os seus
trabalhos concluídos.

Por isso, Sr. Presidente, talvez fosse mais ade
quado e mais consentâneo que submetêssemos
o fato à votação do Plenárto da Comissão de Siste
matização Hoje, ao que suponho, não existe nú
mero suficiente. Sugiro que o façamos amanhã,
mas que não permaneça uma decrsão duvidosa,
de que paira uma espécie de premeditação contra
alguém

Era o registro que queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra o Constituinte Gerson Peres, para uma
questão de ordem.

o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Ontem à noite, levantei uma questão de ordem
fundamentada em dispositivos regimentais - V
Ex" não presidia a reunião - se levantei uma
questão de direito. Os membros titulares da Co
missão de Sistematização, se adotada a tese de
que o Anteprojeto não pode ser emendado quanto
ao mérito, terão seu direito violentado quanto ao
poder de emendar, no âmbito de sua própria Co
missão. Os demais companheiros tiveram esse
direito e participaram da elaboração do texto,
emendando, discutindo e votando. Nós, titulares
- e refiro-me aos titulares, porque os membros
natos da Comissão são os Relatores e os Presi
dentes de Comissões - participamos de uma
Comissão apenas simbolicamente, e não pude
mos exercer o direito inalienável de emendar o
anteprojeto, simplesmente porque o Regimento
resolveu adotar a nova expressão legislativa de
"emenda de adequação". Pela primeira vez, na
minha vida, ouço essa expressão nos processos
legislativos. ,,__

Pois bem, Sr. Presidente, este foi o .prirneíro
fundamento. O segundo é o de que, mesmo as
sim, todos os Parlamentares Constituintes podem
participar da Comissão de Sistematização, podem
fiscalizar e seus trabalhos estão ou não sendo
sabotados, podem emendar e discutir - só não
podem votar Não vejo, portanto, razão para sub
sistiresse artigo regimental, de difícil interpretação
jurídica, mesmo porque a expressão "adequar"
significa compatibilizar, acomodar, arrumar, pro
piciar e até barganhar.

Dessa forma, Sr. Presidente, e com esses funda
mentos, solicitei que a Mesa da Comissão de Sis
tematização desse parecer, e o Presidente que
substituía V. Ex"delegou a palavra ao douto Re
lator.

Vou ler para V. Ex' as notas taquigráficas da
fala do eminente Relator,por ocasião do esclareci
mento da questão de ordem.

Dizo eminente Constituinte Bernardo Cabral:

"Sr. Presidente, Srs. Constituintes, entendo
que o Constituinte Gerson Peres tem suas
razões no que suscita a esta Assembléia:"

Aliás, abro um parêntese: S. Ex"foi bem claro
aqui colocando-se de maneira coerente com o
que disse ontem por ocasião deste debate.

"S. Ex"deve ter ouvido, como eu ouvi,que
haveria uma determinação da Presidência da
Assembléia Nacional Constitumte" - por
tanto não de V. Ex" - "no sentido de que
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o trabalho apresentado pelo Relator, referen
te ao que deveria ter sido, não foi d~ :'111
Comissão; caberiam emendas de mérito.
Ora, Sr. Presidente, se assim for, cai por terra
o dispositivo que exige, como V Ex" bem
se referiu,as emendas de adequação. Enten
do também que, se for liberado para uma,
que se liberem para todas e que se apre
sentem emendas de mérito em todo o traba
lho feito pelo Relator. Não me oporei absolu
tamente a que isto aconteça."

Essa a defimção do Relator, que tem até lógica,
porque, Sr. Presidente, no exato momento .em
que levantei a questão de ordem, S. Ex: disse
que esse relatório fazia parte do anteprojeto 
já que anteriormente eu havia solicitado informa
ção ao douto Relator sobre se o relatório da Co
missão de Educação, como veio, era o mesmo
que apresentava à Comissão ou se ele havia ela
borado algum outro, compatibilizando a matéria
ali existente.

Ora, se o anteprojeto constitui-se de um todo,
essa peça, que não foi votada nas Comissões
temáticas, passa a ser parte integrante do todo.
A decisão do Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, para ser válida, tem que abranger
o todo do anteprojeto. Não posso emendar no
mérito apenas parte integrante do todo: n? 9u~

estarei cometendo grave erro com relaçao a lóqí
ca e ao raciocínio que se podem adaptar ao prin
cípio aqui debatido.

Portanto, Sr. Presidente, pediria a V. Ex' que,
ao convocar a reunião da Comissão de Sistema
tização para amanhã, submetesse à decisão do
Plenário. Em nada haveria de se dizer que estaría
mos pisando o Regimento, mesmo porque o Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte 
sem querer dizer que S. Ex" esteja violando o
Regimento - já tomou decisões por cima dele,
quando aumentou o número das Comissões em
4, sequer obedecendo à proporcionalidade ness,e
aumento Isso feriu, frontalmente, o valor nume
rico estabelecido na norma regimental.

Ante essas considerações, poderíamos adequar
a decisão do Presidente à norma regimental e
facilitaro trabalho do Relator e de todos os Parla
mentares que têm desejo de ver aqui, na Comis
são, restabelecidas as suas idéias vencidas em
outras Comissões Temáticas.

Essas as considerações que submeteria ao
douto julgamento de V Ex'

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O art.
19,do Regimento, diz o seguinte:

"Na Comissão de Sistematização os ante
projetos recebidos das Comissões serão dis
tribuídos em avulsos a todos os seus mem
bros, devendo o Relator,no prazo de 10 (dez)
dias, apresentar relatório fundamentado con
cluindo por anteprojeto."

E é sobre o § 2° do citado art. 19 que peço
a atenção dos doutos colegas:

"§ 2° -Ao anteprojeto poderão ser apresen
tadas emendas nos 5 (cinco) dias" - e é este
o prazo que estamos criando -

"que se seguirem à distribuição dos avul
sos, e que serão destinados à sua discussão,

circunscritas essas emendas à adequação do
trabalho apresentado com os anteprojetos
orindos das Comissões."

Isto é letra expressa do Regimento, em seu art.
19, § 2° A parte de exceção que foi aqui mencio
nada e consentida o foi por determinação do Pre
sidente da Assembléia Nacional Constitumte. Não
sou S. Ex', devo cumprir os Regimentos da Co
missão e da Assembléia Nacional Constituinte aos
quais estamos submetidos. Lamento profunda
mente que meu prezado colega e amigo Consti
tuinte Gerson Peres me proponha uma solução
que não posso aceitar Não posso, pessoalmente,
concordar com a opinião de S. Ex', ou seja, levar
me a tomar uma providência que, para meu juizo,
na minha consciência,na minha maneira de ser,
não posso aceitar, não posso adotar, não posso
curnpnr, Conscientemente, não posso cumprir
uma missão que se contrapõe à mmha interpre
tação do papel de Presidente da Comissão. La
mento profundamente.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem
a palavra V. Ex'

O SR CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, sobre este assunto, temos
no Regimento - e V. Ex" frisou muito bem 
duas palavras-chaves, dois verbos que coman
dam: adequar e cornpatíbihzar, Entretanto, V. Ex',
Juristanotável que é, sabe muito bem que as pala
vras, os termos, os comandos podem merecer
uma interpretação stricto sensu. Convocados
pelo nobre Relator Bernardo Cabral para adequar
e compatibilizar, na forma do art. 19, os antepro
jetos das Comissões Temáticas, à exceção da Co
missão VIII, adotamos o critério stricto sensu.
Disso resultou, no nosso trabalho de contribuição
a S. Ex', e em virtude de o próprio processo de
elaboração ter sido multifacetado, um texto inor
gânico, sem técnica legislativa, sem compatibi
lização jurídico-constitucional, como seria de se
exigir de um texto de projeto constitucional. Daí
por que coloco à reflexão de V. Ex' o segumte:
não seria o caso de darmos uma interpretação
mais ampla a estas duas palavras-chaves - ade
quar e compatibihzar? Parece-me, Sr. Presidente,
seja também trabalho de adequação, sistemati
zação e compatiblização dar organicidade a um
projeto que será submetido a um Plenário de qua
se 600 Constituintes. Ademais, haverá centenas
de destaques, bem como discussões e votações
acaloradas sobre temas polêmicos. E o projeto,
na forma como está, vem merecendo críticas.
Aliás, elas são injustas, porque não foi o Relator
o redator desse texto. S. Ex', interpretando stricto
sensu o Regimento, tão-somente o compatibi
lizou. Assim pois, ao texto pode-se fazer crítica
adjetiva, mas não substantiva, porque o que é
substantivo, veio das Subcorrussôes e das Comis
sões Temáticas

Sr. Presidente, este é o assunto que coloco à
reflexão de V. Ex' Conheço o espírito democrático
de V. Ex' e sei que naturalmente acatará a suges
tão do Relator no sentido de submeter ao plenário
da Comissão este critério Mas entendo que deva
mos, nós da Comissão, e V. Ex', sobretudo, inter
pretar, lato sensu, esses comandos regimentais:
adequar, compatibilizar e sistematizar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agra
deço ao nobre Constituinte as ponderações.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Opor
tunamente darei a palavra a V.Ex' Primeiramente
responderei ao Constituinte Joaquim Bevilácqua.

A formulação do nobre Constituinte, ou seja,
a maneira como colocou o problema deve ser
dependente da mterpretação factual, ou melhor,
da consideração do fato de como se apresenta
o problema no momento em que se está deba
tendo, discutindo e votando a questão Não se
podem formular regras genéncas para situações
que são, por si mesmas, indefinidas e vagas. V.
Ex' chamou a atenção para um problema, mas
quanto à sua solução, reconhece que não há res
posta precisa. E não pode haver, pois ela depende
da matéria, de como a situação é apresentada,
do conteúdo dessa matéria e do Julgamento do
Presidente, que deve submeter sua decisão sem
pre à ratificação dos seus companheiros de Co
missão; portanto, nunca tomará uma decisão des
sas sozinho. Assim, não posso de antemão saber
como me comportar diante de uma situação que
é visceramente mdefinida. A situação que V. Ex'
apresentou existe, mas é indefinida. Não posso,
pois de antemão, nortear a minha conduta diante
de situações que não são precisas,

Concedo a palavra ao Constituinte Gerson Pe
res, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Não desejo importunar V. Ex', Sr. Presidente, mas
é preciso que este problema fique bem claro.

Vou considerar o próprio raciocínio de V. Ex",
com o respeito que tenho por sua brilhante inteli
gência, mas a questão é tão indefinida que V.
Ex' colocou um problema de fato:para cada situa
ção haverá uma colocação e uma decisão poste
riores, porque é difícrl saber o que é uma situação
de mérito dentro de um projeto desses.

Aplico o próprio expediente de V. Ex' -Instru
ções para Apresentação de Emendas -, que nos
orienta relativamente ao uso do papel das emen
das desta forma, no quadro sétimo:

"Texto justificação - Antes do texto, o
Constituinte deve informar:

a) o tipo de emenda (supressiva, substan
tiva, modificativa e aditiva), conforme con
ceito do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, art 133, §§ 2°, 3°, 4° e 5°"

Ora, Sr. Presidente, o art. 133 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados assim precei
tua:

"Art. 133. Emenda é a proposição apre
sentada como acessório de outra.

§ t- ..
§ 2° Emenda supressiva é a proposição

que manda erradicar qualquer parte de outra.
§ 3° Emenda substitutiva é a proposição

apresentada como sucedânea a outra, que
tomará o nome de "substitutivo", quando a
alterar, substancialmente, em seu conjunto.

§ 4° Emenda aditiva é a proposição que
se acrescenta a outra.

§ 5° Emenda modificativa é a que altera
a proposição sem a moficar substancialmen
te."
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Ora, ficamos confusos ao tentar saber se uma
emenda supressiva é de adequação, ou não, pelo
próprio conceito da expressão. Quando uma
emenda supressiva é de adequação? Quando
uma emenda modificativa é de adequação? Gos
taria que V. Ex" me explicasse quem vai dizer isto.
É o Presidente da Comissão de Sisternatízaçâo,
o Relator ou o Plenário da Comissão de Sistema
tização, que é o poder soberano de toda esta
Comissão?

V. Ex"recusa a minha argumentação baseado
na lógica, mas não posso entender, eminente
mestre, que o Relator coloque um relatório de
Comissão Temática não aprovado dentro de um
anteprojeto, considerando-o integrante desse an
teprojeto, enquanto o Sr. Presidente Ulysses Gui
marães, com sua atribuição de Presidente, diz:
"Pode-se emendar o fim do anteprojeto mas não
se pode tocar no começo." Para mim, no exato
momento em que este tema se integra ao ante
projeto, ele já não é mais relatório em separado;
é parte de um todo. A decisão ou é para o todo,
ou não é para nenhum dos artigos. Este é o meu
raciocínio e sei que V.Ex"o entendeu.

Como V. q" é um homem que se apega à
rígida expressão da Lei,não querendo ultrapassar
os limites do que está escnto neste Regimento,
levanto alguma coisa que está em contradição
com a lógica. É isto que queremos que fique
bem claro: quem vai dizer que a emenda de ade
quação é supressiva, substitutiva, modificativa ou
aditiva?

É o Presidente da Comissão de Sistematização,
o Relator ou o Plenário? Esta definição me basta,
hoje à noite, porque vamos discutir o problema.
Poderemos apresentar emenda de mérito, ou
não? Em caso afirmativo, seria ela remetida à
apreciação do Plenário? Era isso o que gostaria
de ouvir de V.Ex", não mais pretendendo importu
ná-lo e pedindo desculpas por tê-lo incomodado.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sou
de opinião, quanto à minha própria conduta, de
que tenho de raciocinar diante de fatos concretos
e não diante de hipóteses gratuitas. Diante de
fatos concretos, no dia em que esta Presidência
emitir sua decisão, e se houver resistência do Ple
nário da Assembléia Constituinte, submetê-Ia-eí
à vontade da maioria. Este, sim, é um prmcípio
inabalável na formação do próprio espírito da de
mocracia representativa. Assim, esta Presidência
nunca hesitará em apresentar a sua decisão, des
de que posta à consideração final da maioria.

Hoje não temos quorum para votação, mas
eis que recebo advertências um tanto severas,
rigorosas. Contudo já estou habituado a ouvi-Ias
na minha vida de lutas dialéticas - para empregar
a expressão parecida com a de V. Ex", porque
a lógica nem sempre é dialética, no sentido da
contradição; dialética, como digo, essencial ao
debate. Estou, pois, dando uma resposta dialética,
não uma resposta lógica, porque nem sempre
a lógica vale como base de raciocínio. Formulo
a decisão; se notar que há número para votação
e que há resistência a esta decisão, a Presidência
submete-se ao princípio majoritário, democrático,
representativo, que já é originário da democracia
ateniense, e chegou até nós depois de algumas
evoluções, que me escuso de apresentar aos emi
nentes colegas, pois certamente já são do conhe
cimento de V.Ex""

O SR. CONSmUINTE OSVALDO LIMA FILHO
- Sr. Presidente, pela ordem. Com a permissão
do orador, peço a palavra.

A decisão que V.Ex" acaba de tomar me parece
de tal relevância e de tal modo expressa os princí
pios basilares da democracia, sobretudo aqueles
aplicáveis à atividade parlamentar que, se for com
patível com o Regimento, requeiro a V. Ex" que
a Mesa nos forneça posteriormente o texto da
sua decisão. Por contrastar, pela sua fidelidade
aos ideais democráticos, com as lamentáveis ati
tudes praticadas pelos ilustres Constituintes José
Lins e Edison Lobão, parece-me indispensável
que nos seja fornecido como um documento para
a Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço
a Comissão que não suponha que tínhamos com
binado este aparte e as minhas declarações, mas
estou pronto a atender a V. Ex", dizendo, entre
tanto, que os meus julgamentos de valor, quanto
às decisões proferidas anteriormente pelos Cons
tituintes José Lins e Edison Lobão, nem sempre
se coincidem. É possível que eu esteja em desa
cordo com as conclusões de V.Ex", meu querido
e velho amigo, filho de um velho e querido amigo.

Continua o debate. Tem a palavra o Deputado
Nelson Aguiar.

O SR. CONSmUINTE NELSON AGUIAR 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de tratar
deste assunto com a presença de pelo menos
metade dos membros desta douta Comissão,
mas está no recinto, pelo menos um ilustre co-Re
lator. Já conversamos a respeito da matéria e
parece haver um entendimento no sentido de que
se processe a necessária adequação - não é
um direito novo - de um preceito que garanta
o direito do menor.

Na Subcomissão da Família, do Menor e do
Idoso, que tivemos a honra de presidir, apresen
tamos uma proposta que foi transformada em
preceito, infelizmente não acolhido no texto. Va
mos insistir através de emendas, e já temos a
garantia de que será apreciada, mesmo porque
este item está no âmbito da VIII Comissão.

O anteprojeto, na questão do Direito do Menor,
insere a seguinte proposta, que consta do art.
426:

"É dever do Estado e da sociedade propor
cionar ao menor assistência especial, caso
esteja em situação irregular, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou penal dos pais ou
responsáveis."

Ora, só quem pode declarar a situação irregular
do menor é o Juiz de Menores, através de senten
ça de acautelamentojudicial. Hojetemos, de acor
do com estatísticas de que dispomos, embora
imprecisas, cerca de seis milhões de menores
que sequer têm registro. Temos um universo, tal
vez, de oito milhões de menores abandonados.
São os habitantes das ruas, das calçadas, das
palafitas. Esses menores não são cidadãos.

O Constituinte Nelson Jobim, meu amigo, dizia
que o direito a respeito do qual estamos falando
já está contemplado no Capítulo "Dos Direitos
e Garantias Individuais". Disse-lhe que não, por
que lá se fala do direito do cidadão - e o menor,
que não é registrado, não é cidadão. O registro
é o documento informador da cidadania. Nele

constam o local e a data do nascimento, o nome
da pessoa, a sua filiação. Se o menor não tem
registro, não tem sequer o documento informador
da cidadania. Então, esses milhões de menores,
que se encontram entre o estado de abandono
e a sentença do juiz, não têm direitos. Neste País
não temos nenhuma lei que declare que esse
menor é sujeito de direito, nem mesmo a Consti
tuição Federal.

Fui presidente da Funabem e uma de minhas
primeiras providências foi reunir a nossa asses
soria jurídica, quando lhe perguntamos de qual
legislação dispúnhamos para defender o direito
do menor. Não havia. Há o menor em situação
irregular, que está sob a jurisdição do Juiz de
Menores, e a sua expectativa de direitos começa
com a sentença do referido juiz, depois do estudo
do seu caso.

Apresentamos, então, proposta estabelecendo
que é dever do Estado e da sociedade proteger
o menor, garantindo-lhe direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à habitação,
à profissionalização e à convivência familiar e co
munitária. Acrescentamos o direito à assistência
social, sendo ou não seus pais contribuintes do
sistema previdenciário; como também direito à
assistência especial, caso esteja em situação irre
gular, como é o caso, por exemplo, do menor
que vai ser adotado.

Propusemos - e o Relator acolheu essa pro
posta, o que foi motivo de grande alegria para
nós - a instituição da figura do acolhimento.
Adoção já temos. Creio que o instituto do acolhi
mento será a grande inovação. O acolhimento
é, para mim, o mais extraordinário gesto de solida
riedade humana. A adoção não o seria tanto, por
que na maioria dos casos, visa a atender, primeira
mente, ao interesse emocional do casal. O acolhi
mento, não; este estará escoimado de quaisquer
interesses; será um gesto de extraordinária e pro
funda solidariedade humana.

Estamos determinando, então, que o Estado
subsidie, que estimule o gesto do acolhimento.
Fazemos, portanto, um apelo-e contamos com
a garantia dos Relatores a esse respeito - no
sentido de que seja revisto esse assunto. Quere
mos atribuir ao Estado e à sociedade a responsa
bilidade por esses milhões de meninos e meninas
que existem de fato, mas não de direito. São filhos
de ninguém, abandonados pela família, que já
não existe para eles; abandonados pela sociedade,
que o marginaliza; abandonados pelo Estado, que
não assume a sua situação - esses menores
não existem por este País afora.

Conhecemos as muitas instituições que estão
dando certo, trabalhando de forma extraordinária.
Mas o seu sucesso vem dependendo muito mais
- e quase sempre - da solidariedade, da abne
gação das mãos caridosas que as dirigem do
que da responsabilidade do Estado e da socie
dade.

Tenho visto exemplos tristes de instituições, co
mo uma do meu Estado, que os nobres Consti
tuintes João Calmon e José Ignácio Ferreira co
nhecem, o Lar Espírito-Santense da Criança, em
Alegre, ES. Quando de propriedade e sob o co
mando do Pastor Collares funcionou maravilhosa
mente, significou extraordinário abrigo para mi
lhares de menores capixabas. Morto o Pastor Co
llares, assumiu a direção daquela entidade um
filho perdulário que a abandonou. Hoie o aban-
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dono é o instituto. Por quê? Porque a lei não
determina a responsabilidade nem do Presidente,
nem do Governador do Estado do Espírito Santo,
nem do Governo Federal para levar avante tal
projeto. Existia na dependência do coração abne
gado que estava à sua frente.

O que se quer agora é criar uma responsa
bilidade É preciso que a sociedade e o Estado
respondam pelos menores abandonados, porque
- como estou dizendo - são filhos de ninguém.
Vimpara a Constituinte com essa missão especial.

No horário da sessão Constituinte, tive até um
momento de angústia, cheguei a experimentar
um momento de revolta com os Srs. Relatores,
cheguei a tratar esse projeto de "brega e chique".
Eu dizia "chique", porque às vezes trata de expec
tativas de direito para uma sociedade perfeita,
uma sociedade do futuro; e "brega", quando deixa
milhões de menores baterem de frente com a
vida por aí afora. Cheguei a dizer: "O Cabral que
conheço é o outro". Desculpe-me meu arrugo
Constituinte Bernardo Cabral, desculpem-me
meus amigos co-relatores e desculpe-me a asses
soria. Acho que há tempo de consertarmos tudo.
Afinal de contas, ninguém é o dono da verdade.
Os donos da verdade constituem uma classe de
gente com a qual não consigo conviver. É difícil
conviver com um dono da verdade. Estamos dian
te de uma sociedade perplexa ante tantos, gravis
simos e tão complexos problemas. Acho que esta
mos no momento certo e no foro apropriado para
aprofundarmos debates e discussões em torno
desses problemas.

Quero lembrar aos meus queridos amigos e
colegas desses trabalhos que - repito isso aqui
e o repetirei tantas vezes quantos forem neces
sárias -, quando: uma nação chega ao ponto
de abandonar sua infância, é porque ela atingiu
a escala mais degradante da sua existência, che
gou à escola mais baixa do ponto de vista moral
e social. Temos a nossa infância, os filhos da
mãe brasileira, do trabalhador brasileiro atirados
às ruas deste País, debaixo das marquises, nos
caixotes de lixo, vitimas de perversões de toda
ordem, matando, sendo mortos, prostituídos, ven
didos.

Temos até, Srs. Constituinte, hoje, o comércio
e a negociação da adoção. Estrangeiros estão
envolvidos nessa questão, transferindo os filhos
desta terra, a quem se negou o direito originário
à cidadama; para outras nações. E nós sequer
temos o controle de suas VIdas nos países para
onde foram. E faço então uma pergunta política
a todos os presentes: que direito tenho eu de
lançar mão de uma criança brasileira, seja a que
pretexto for, e entregá-Ia, através da adoção, para
um país estrangeiro, tirar a sua cidadania origi
nária de brasileiro e transformá-la em alemã, fran
cesa, italiana ou judia? Que direito tenho eu?

Mas, pior que isso é a observação que estamos
fazendo. A criança abandonada nos coloca diante
do mundo como uma das sociedades mais ínius
tas e mais perversas, porque, se somos a oitava
economia do mundo capitalista, ao mesmo tem
po estamos colocados no 87° lugar no trato das
questões da criança. Isso ocorre porque está aber
to um fosso entre o bem-estar que construírmos
para nós e os deserdados da Pátria. De modo
que deixamos aqui o nosso apleo, nascido do
nosso coração, nesse sentido.

Gostaria mesmo, se o pudesse conseguir, que
esta Constituição começasse, no seu preâmbulo,
com a Declaração Universal dos Direitos da Crian
ça. Estaríamos Inovando de forma extraordinária,
ainda que tecnicamente isso pareça não ser possí
vel.Tenho certeza de que o mundo todo aplaudiria
o Brasil, se começássemos o preâmbulo da Cons
tituição com a Declaração Universal dos Direitos
da Criança, da qual somos signatários.

Aqui fica este apelo de um homem, pai de qua
tro filhos, de um trabalhador, filho de homem
da roça e de mãe analfabeta. Não sei por que
equívoco da história estou aqui ocupando uma
cadeira na Constituinte. (Não apoiado.) Tenho
que perguntar por que circunstância histórica ou
social o menor abandonado de hoje não é Nelson
Júnior, Flávia, Fernanda ou Tiago, meus filhos.
Não sei por que, já que o trabalhador do campo,
sem-terra, poderia ser eu e a lavadeira podena
ser minha mulher. Esta é a dura realidade que
está colocada diante de nós.

Tenho dito aos meus companheiros, por exem
plo, que a questão da reforma agrária é funda
mentai para a solução dos problemas deste País.
É porque sei que jamais resolveremos o problema
da criança sem fazermos uma reforma agrária.
Ocorre que essa que se propõe aqui é uma rruse
rável reforma agrária capitalista. Não se está fazen
do uma reforma agrária coletivista ou corpora
tivista, mas uma pobre reforma agrária distribu
tívísta, que, portanto, vai fortalecer o sistema capi
talista, na medida em que aumenta o número
dos proprietários, isto é, o número dos defensores
da propriedade.

Ora, lembro-me do que aconteceu na Nicará
gua. Num centro estavam os reformadores, como
nós, pedindo que os que tinham demais cedes
sem alguma coisa para os que tivessem um ]3Ou
co ou para os que não tinham nada. De um lado
estavam os revolucionários e, do outro, os que
não queriam ceder nada. Terminaram perdendo
tudo. Muitos perderam a cabeça, como o próprio
ditador. Outros perderam a liberdade Quarenta
por cento das terras da Nicarágua, que perten
ciam à família do ditador, hoje estão nas mãos
do povo.

E isso o que estamos pregando. Somos refor
madores; ainda não somos revolucionários. Não
sei o que pode acontecer se frustrarmos esta Na
ção com uma Constituição "chique" do ponto
de vista formal e "brega" do ponto de vista funda
mentai. Tenho compromissos. Depois da prornul
gação da nova Constituição estarei comprome
tido com a minha gente, com a minha terra, com
as áreas periféricas que os Srs. Constituintes co
nhecem: ltanenga, Flexal, Rio Marinho, Sossego,
Dhados Aires, São Pedro, os que moram na lama
e os que têm os filhos comendo nada, expostos
à perversão, às noites frias dos barracos, da picada
do inseto; são os que ficam nas filas do INPS
e dos hospitais do Estado, aqueles cujos filhos
morrem nos bracos das mães. Então, quem sabe
se, depois da promulgação desta Constituição,
eu não serei obrigado a sair daqui como ontem:
desencantado, frustrado, traído e pregando uma
revolução popular constitucional? Sim, por que
não? Porque eu direi que o homem e a mulher
pobres, o homem sem terra, o homem da lama,
o pescador que não tem direito a seu pescado
nada tem a perder! Nada! Nenhum regime pode
ria fazer algo pior com ele do que este, que produz

sepulturas sem cruzes na vastidão deste País. E
um regime que atira no fundo da grade a criança
inocente, a criança marcada por um único crime,
o de haver nascido nesta Pátria. Quero ressaltar,
aqui o que ocorre no meu Estado, hoje um dos
melhores da Federação: o Estado do Espírito Sano
to. Lá,nas fazendas do norte, está o gado tomando
banho em currais iluminados e o filhodo vaqueiro,
com sua mãe, morando em barracos, na mesma
fazenda, onde sequer existe um sanitário para sa
tisfazer às suas necessidades. Até quando, Srs.
Constituintes, neste País o filhote da vaca valerá
mais do que o filho do vaqueiro?

Alguns colegas me incluem em seus discursos
como xiíta, como comunista. Não. Sou um cristão
evangélico com a consciência política forjada nos
pés da cruz, mas com a indignação de Isaías,
quando diz no Capítulo X - está na Bíblia 
versiculos 1 e 2 do seu livro:

"Ai daqueles que votam leis iníquas para
roubarem o órfão e a VIúva e subtraírem o
direito do meu povo."

Acho que temos de refletIr agora, porque, de
pois que for promulgada, a Constituição será a
lei e, se for injusta, irá tutelar o direito daqueles
que adquiriram privilégios e drreitos, não raro à
sombra da ilegalidade e do arbítrio. Será a lei,
mas não sei se será justa, e estamos aqui, antes
de mais nada, com um compromisso com a jus
tiça.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não
há mais oradores inscritos.

Consulto o Plenário se há algum Constituinte
que deseje usar da palavra. (Pausa.)

Não havendo quem deseje usar da palavra, de
claro encerrada esta reunião, convocando a próxi
rr-a para amanhã, neste plenário, às 9h30min.

Está encerrada a reunião.

9" Reunião Ordinária

Aos dois dias do mês de julho do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e dois
minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão de Sistematização sob a
Presidência do Senhor Constituinte Aluízio Cam
pos, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência, presentes os Senhores Constituintes:
Aloysio Chaves, Sigmaringa Seixas, Wilson Mar·
tíns, Raimundo Bezerra, José Maurício, Carlos
Sant'Anna, Nilson Gibson, Haroldo Sabóia, Ger
son Peres, MárIO Lima, Ademir Andrade, Egídio
Ferreira Lima, Bernardo Cabral, Alceni Guerra,
Adolfo Oliveira, José Lins, Antônio Carlos Konder
Reis, Paulo Pimentel, Carlos Mosconi, Gastone Ri
ghi, José Paulo Bisol, Theodoro Mendes, Oscar
Corrêa, Siqueira Campos, Antonio Farias, Plínio
de Arruda Sampaio, Luiz Eduardo, Darcy Pozza,
Francisco Rossi, Joaquim BeviJacqua, Eraldo Ti
noco, Christóvam Chiaradia, José Tinoco, João
Agripino, José Tavares, José Carlos Grecco, Jo
nas Pinheiro e Euclides Scalco. Estiveram presen
tes, também, os Senhores Constituintes não
membros: Antônio Câmara, Moisés PImentel, Raí
mundo Rezende, Mello ReIS, VivaldoBarbosa, Ruy
Nedel, Basílio Vilani, Davi Alves Silva, Fernando
Gomes, Virgílio Guimarães, José Mendonça de
Morais, Heráclito Fortes e Chico Humberto. Deixa
ram de comparecer os Senhores Constituintes:
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Abigail Feitosa, José Iqnácio Ferreira, Alfredo
Campos, Almir Gabriel, Artur da Távola, Celso
Dourado, CId Carvalho, Cristina Tavares, Fernan
do Bezerra Coelho, Femando Gasparian, Fernan
do Henrique Cardoso, Femando Lyra, Francisco
Pinto, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herr
mann Neto, José Fogaça, José Freire, José Geral
do, José Richa, José Serra, José Ulysses de Olivei
ra, Manoel Moreira, Milton Reis, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Uma
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,Prisco Via
na, Renato VIanna, Rodrigues Palma, Severo Go
mes, Virgildásiode Senna, Afonso Arinos, Arnaldo
Prieto, Antoruocarlos Mendes Thame, Carlos
Chiarelh, Edme Tavares, Francisco Dornelles,
Francisco Benjamim, Inocêncio Ohveira, José
Jorge, José Santana de Vasconcellos, José Tho
maz Nonô, Marcondes Gadelha, Máno Assad, Os
valdo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalvanti,
Jarbas Passarinho, José LuizMaia, Virgílio Távora,
Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luís IgnáCIO
Lula da Silva,Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, anun
ciando que a Ata da reuníão do último dia primeiro
seria apresentada na próxima oportumdade; em
seguida, anunciou a distribuição de cópia do Ato
rr 1, de 1987, do Presidente da Corrussâo, datado
de primeiro de julho corrente que "dispõe sobre
a substituição eventual do Relator da Comissão",
tendo lido o inteiro teor do documento; comu
nicou, ainda, a existência de lista sobre a Mesa
para inscrições dos oradores e informou que até
as vinte e quatro horas do dia corrente seriam
recebidas as emendas ao Anteprojeto de Consti
nação, naquele momento já alcançando elas a
casa das novecentas e cinquenta. Passando à Or
dem do Dia, constante dela a continuação da
discussão do Anteprojeto de Constituição, falaram
os Senhores Constituintes: José Lins, Siqueira
Campos, Paulo Pimentel, Virgilio Guimarães e Jo
sé MauricIO, tendo este último Parlamentar de
monstrado sua total discordêncra quanto ao Ato
rr 1187 do Presidente da Comissão, que acabava
de ser anunciado. O Senhor Presidente, respon
dendo ao Senhor Constituinte José MauríciO, es
clareceu que a eventual designação do Relator
Substituto, se enquadra na competência do Presi
dente da Comissão, pelo que o citado Ato mere
ceu a concordância do Senhor Relator Bernardo
Cabral, além de estar fundamentado nos Regi
mentos Intemos da Assembléia Nacional Consti
tuinte, Comissão de Sistematização e Câmara dos
Deputados. Não convencido, o Senhor Consti
tuinte José Maurício afirmou que apresentaria re
curso ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte sobre a matéria Prosseguindo, o Se
nhor Presidente declarou que o recurso seria rece
bido e encaminhado ao Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, informando, na oportuni
dade, que seria elaborado calendário para as pró
ximas reuniões, destinadas a apreciar o Parecer
do Relator cujo prazo começava a fluir no dia
seguinte. E, nada mais havendo a tratar, declarou
encerrada a discussão do Anteprojeto de Consti
tuição apresentado pelo Relator, Constitumte Ber
nardo Cabral, e encerrou os trabalhos às dez horas
e cinqüenta e cinco minutos O inteiro teor desta
reunião foi gravado, devendo ser publicado no
Diárío da Assembléia Nacional Constituinte e
constituir-se-á na Ata circunstanciada dos traba-

lhos. E, para constar, eu, Mana Laura Coutinho,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente e Irá à publicação.

O SR. PRESIDENTE (AluíZIO Campos) - Ha
vendo número reqirnentai, declaro aberta a reu
nião.

A Ata da reunião de ontem será distribuída na
próxima vez.

Está sendo distnbuída para os Srs. Membros
da Comissão cópia do Ato n° 1, da Mesa, que
está asstm redigido:

"ATO N° 1, DE 1987

Dispõe sobre a substituição eventual
do Relator da Comissão.

O Presidente da Comissão de Sistematização,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 3'
da Resolução n° 1/87-CS, considerando a neces
sidade de assegurar o bom andamento e evitar
a solução de continuidade dos trabalhos do Or
gão, com a concordância dos demais membros
da Mesa e do eminente Relator, resolve:

Art. 10 Para substituir o Relator da Comissão,
nas suas faltas e Impedimentos, o Presidente de
signará Relator Substituto pelo prazo que estabe
lecer

Art. 2' Este Ato entra em VIgor na data de
sua publicação

Comissão de Sistematização, 1c de julho de
1987. - Constituinte Afonso Arinos, Presidente.

Eventualmente, por motivos imprevistos, pode
se verificar a ocorrência e, assim, fica disciplinada
a matéria para efeito de substituição do Relator.

A lista de oradores se encontra sobre a mesa,
para que os presentes possam inscrever-se e dis
cutir as matérias relacionadas com o anteprojeto.

O recebimento de emendas será atendido até
as 24 horas de hoje, de maneira que foram apre
sentadas até ontem à noite cerca de 950 emen
das. É provável que, hoje, este número exceda
a mil. Os Srs. Consntuintes que ainda tiverem
emendas a apresentar poderão fazê-lo, como dis
se, até as 24 horas de hoje.

A presente reunião destína-se à discussão do
anteprojeto, ficando facultada a palavra àqueles
que dela queiram usar.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Lins.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ UNS -Sr. Presi
dente.já estamos na fase final do período de apre
sentação de emendas a esta Comissão.

O que me traz, neste momento, à tribuna é
a necessidade de solicitar a V.Ex'alguns esclareci
mentos quanto à sistemática do funcionamento
desta Comissão.

O Regimento da Constituinte, no seu art. 19,
diz claramente que:

"Na Comissão de Sistematização os ante
projetos recebidos das Comissões serão dis
tnbuídos em avulsos, como foram a todos
os seus membros, devendo o Relator, no pra
zo de 10 dias, apresentar relatório fundamen
tado, concluindo por anteprojeto."

Admite-se que o documento apresentado, a tí
tulo de consolidação dos relatórios aprovados nas
comissões, representa exatamente o cumprimen
to do que dispõe o art. 19, em seu § 1°:

§ 10 "Na elaboração do anteprojeto, a
Corrussão de Sistematização compatibilizará
as matérias aprovadas nas comissões."

Uma tarefa, Sr. Presidente, que talvez mere
cesse interpretação: o que seria, na realidade, essa
compatibilização? Seria uma cornpanbílízação
meramente literána ou caberia a esta Comissão,
além disso, fazer uma compatiblhzação de natu
reza doutrinária, política, de modo que o docu
mento final representasse a ímagem de uma orga
nização estatal coerente?

Do jeito que o relatório foi apresentado, pratica
mente com absoluto respeito aos documentos
advindos das Comissões, na realidade, não conse
guimos essa unidade doutrinária desejável no ca
so de um projeto de Constituição; ao contrário,
o que me parece é que alguns capítulos são, evi
dentemente, de tendência socialista; outros, de
tendência liberal democrática; outros, parlamen
taristas; outros objetivam um govemo presiden
cialista - em suma, o que nós temos é aquele
retrato, pintado por solicitação de alguém. Pediu
que lhe fosse representada uma imagem - não
disse se a imagem era de um homem ou de
uma mulher; de um preto ou de um branco mas
atnbuiu a diversos a tarefa de pintá-lo. A alguém
pediu que pintasse a cabeça; a outro, os olhos,
a mais outro, um braço direito e o esquerdo; àque
le outro, pediu a perna direita, o fígado, e, no
final das contas, quando esses pedaços se junta
ram, os órgãos não se encaixaram bem, como
aliás era o que se deveria esperar.

Esta é uma cogitação que faço e acredito que
a Mesa já tenha um pensamento sobre isso, que
essa compatibilização talvez não se estenda 
como não se estendeu no primeiro relatório a
unidade doutrinária do trabalho apresentado.

Dizo § 2' do art. 19: "Ao anteprojeto pode
rão ser apresentadas emendas" - é nesta
fase que estamos e que certamente se encero
rará hoje - "nos cinco dias que se seguirem
à distribuição dos avulsos, e que serão desti
nados a sua discussão, circunscritas essas
emendas à adequação do trabalho apresen
tado com os anteprojetos, oriundos das Co
missões".

Sr. Presidente, pelo texto que acabei de ler, as
emendas deverão se referir, pura e unicamente,
à questão da compatibilização. Simplesmente as
emendas devem aprimorar o trabalho de compa
tibilização, feito pelo Relator, naturalmente, com
os seus auxiliares que foram muitos, cerca de
doze, se não me engano.

Sr. Presidente, ocorre-me uma dúvida - e é
para isso que peço a atenção de V. Ex" Diz o
art. 20:

"Encerrada a discussão" - discussão que
se vai encerrar hoje - "o Relator terá cinco
dias para emitir parecer sobre as emendas,
concluindo por projeto de Constituição que,
uma vez aprovado, será encaminhado à Mesa
para deliberação."

Significa, Sr. Presidente, que, compulsando es
sas emendas, o Relator vai sobre elas dar parecer
e, finalmente, emitir um projeto de Constituição.

A dúvida que me assalta é o que esta Comissão
vai votar. Pelo que entendo - já que o trabalho,
a partir do primeiro objetivo do Relator, foi cornpa-
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tibilizar os projetos vindos das Comissões e se
prolonga na apresentação de emendas que só
dizem respeito ao problema da compatibilização
-, o que vamos votar é se a Comissão compati
bilizou, a seu modo, o trabalho das Comissões
Temáticas. Em suma, não votaremos, nesta Co
missão, nenhuma matéria de mérito. E a pergunta
que faço à Mesa e acho de fundamental impor
tãncíaé: se não vamos votar o mérito, votaremos,
pura e simplesmente, a compatibilização feita nes
ta Comissão de Sistematização se ela fOI ou não
eficiente, e todo o mérito deverá, então, ser anah
sado na fase posterior do trabalho da Constituin
te?

Esta pergunta é importante, Sr. Presidente, por
que acredito que há muitos colegas que estão
preparando emendas e vão entrar no mérito da
matéria; outros colegas também estão em dúvida
quanto ao que vamos votar na fase final dos traba
lhos da Comissão.

Eu gostana que a Mesa esclarecesse ao Plená
rio ou, pelo menos, a mim quanto a isso.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -A in
dagação de V. Ex' já foi formulada em reuniões
anteriores. As emendas normalmente apresenta
das, pela tradição parlamentar, são supressivas,
substitutivas, aditivas ou modificativas. Tratando
se, porém, de processo de elaboração constitu
cional, o Regimento Interno da Constituinte adi
cionou ou deu outras denominações. O § 1° do
art. 19 do Regimento, invocado por V. Ex', fala
em compatibilização e o § 2°, em emendas de
adequação. O conceito de compatibilização não
pode ser, evidentemente, determinado pela Mesa.
Quem vai, afinal, a nível de Comissão, definir o
que possa ou não ser compatibilizado é o Plenário
da Comissão, assim como o conceito de ade
quação.

A Mesa acha que os Constituintes, no desem
penho da sua missão constitucional e da sua ini
ciativa como Constituintes, são inteiramente Iívres
de apresentar as emendas, fundamentando-as e
justificando-as, como acharem conveniente.

Essas emendas serão distribuídas ao eminente
relator, que, por sua vez, emitirá a sua opinião
e quem vai decidir é o Plenário sobre a aceitação
dessas emendas - até agora, já apresentadas
cerca de mil, aproximadamente-, e muitas delas
propõem determinadas supressões - outras, a
consolidação de várias disposições em um menor
número de artigos-, supressões estas solicitadas
por se entender que a matéria não é de natureza
constitucional e o poder de decidir o que é ou
não constitucional, na fase de elaboração, nesta
fase dos nossos trabalhos, cabe, em primeiro lu
gar, ao Plenário da Comissão de Sistematização
e, depois, ao Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte. O conceito objetivo de constitucio
nalidade vai resultar, afinal, no que se incluir ou
não na Constituição; o que se incluir na Consti
tuição é o que foi considerado constitucional; o
que não se incluir é porque, a juízo do Plenário
da Comissão, da maioria da Constituinte, se en
tendeu que essa matéria só deveria ser tratada
em lei complementar ou pelo Direito comum.

Então, a Mesa não pode, nem tem atribuições
de fazer uma apreciação preliminar sobre o con
teúdo das emendas. De sorte que a orientação
que não podemos deixar de adotar é a de receber
todas as emendas que forem apresentadas, distn-

buí-las ao eminente Relator para que as aprecie;
depois do seu parecer é que o seu anteprojeto
passará a ser convertido no Projeto da Comissão
de Sistematização - de acordo com o art 20
do Regimento Interno -, que será remetido ao
Presidente da Constituinte, para discussão e rece
bimento de emendas em plenário.

Se, porventura, o Relator, pelo número de
emendas apresentadas e pelo trabalho que dese
jar, afinal, apresentar ao nosso Plenário entender
- fazendo ampla revisão do texto do anteprojeto
dentro do qual ele apenas, até agora, se limitou
a compatibilizar-, que poderá fazer nova redação
desse projeto em função das emendas apresen
tadas, e o prazo for insuficiente, poderá pleitear
prorrogação do prazo para apresentar o trabalho,
com base no Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, por tratar-se de matéria relevante. E
nada mais é relevante do que a elaboração de
uma Constituição. E, então, a Mesa pedirá o apoio
do Plenáno para a concessão desse prazo que,
porventura, for solicitado pelo eminente Relator.

O fato de o Regimento estabelecer um prazo
de cinco dias para matéria de tal relevância, não
impede que, em função de emendas apresen
tadas, se possibilite a S. Ex" um estudo mais apro
fundado de todo o material, para que saia daqui
um projeto de Constituição tecnicamente melhor
elaborado do que o anteprojeto atual, porque a
nossa missão, na Comissão de Sistematização,
é técnica, qual seja coordenar e apresentar à As
sembléia Nacional Constituinte um projeto bem
elaborado.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ LINS-Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra V Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS (PFL 
CE. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, refiro-me ainda à
interpretação dos artigos 19 a 20.

V. Ex' acaba de dizer que o Plenáno é livre
para apresentar emendas, ou membros da Consti
tuição são livres para fazê-lo. Nesse caso a inter
pretação é completamente diferente. É que a
compatibilização poderia avançar no campo dou
trináno, e vamos ficar na dependência, certamen
te, do Relator ou da Mesa para aceitar ou não
este tipo de modificação.

E neste caso, Sr. Presidente, se o Sr. Relator
entender de apresentar, como exige o art. 20 do
Regimento Interno da Constitumte, o seu projeto
de Constituição, este deverá ser aqui aprovado.

Dentro dessa interpretação mais lata da compa
tíbíhzação, neste caso, acho que a Mesa deveria
combinar com o Sr. Relator e talvez com o Presi
dente da Constituinte no sentido de que aquele
apresentasse o seu novo parecer consolidando
o Projeto de Constituição e recebesse emendas
a essa parecer, oferecendo, naturalmente, um pra
zo aos membros da Comissão para que, afinal
de contas, se pudesse votar conscientemente o
tal Projeto.

Isso, evidentemente, no caso de se adotar a
interpretação lata que V.&' deu a entender, que
é perfeitamente possível de ser adotada pela Co
missão

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Peço
a atenção de V. Ex' para o art. 23, §§ 3° e 4°

da nossa Resolução n° 1 que disciplina os traba
lhos desta Comissão. Depois do Sr., o Relator
apresentar o seu parecer, teremos 5 dias para
discuti-lo e votá-lo. Nesta oportunidade os mem
bros da Comissão poderão apresentar os desta
ques que quiserem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Refiro
me à emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - De
pois da apresentação, porque já esclareci a V.
Ex' que são duas as fases que estamos agora
desempenhando.

Pelo Regimento Interno da Constituinte o Rela
tor recebeu a incumbência de compatibilizar os
anteprojetos da Comissão de Sisternattzaçáo e
apresentar um anteprojeto de Constituição

Esse anteprojeto não mais será de autoria do
Relator, e sim da Comissão, da responsabilidade
do seu Plenário, do órgão colegiado, logo após
este último apreciar e emitir parecer sobre as
emendas que estão sendo apresentadas até hoje
à zero hora. Aí, sim, o anteprojeto se converterá
em projeto para ser remetido ao Plenáno da As
sembléia Nacional Constituinte.

Na discussão e votação desse projeto, nos ter
mos do § 3° do art. 23 do Regimento Interno
aqui da nossa Comissão, os Srs. Constituintes
poderão discutir e pedir os destaques destinados
a suprimir o que porventura entenderem que não
deva ser mandado para que o Plenário decida.

Este o procedimento que está sendo adotado.
Agora já estou anunciando aqui para o conheci
mento de nossos companheiros que, se o Relator
entender, pelo número de emendas apresentadas,
ele precisa de um prazo maior, poderá pleitear
uma prorrogação que será concedida, caso o Ple
nário assim julgar necessário.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MAURÍCIO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
V.Ex' a palavra, pela ordem.

OSR.CONSTITUINTEJOSÉMAURÍCIO-Es
tou apresentando uma questão de ordem para
que aqui fique registrado o meu protesto quanto
ao ato baixado pelo Sr. Presidente da Comissão
de Sistematização; porque é mal articulado, desa
tendendo a preceitos - com precedentes já defi
nidos nesta Comissão, quando de questão de or
dem suscitada pela nobre Constituinte Sandra Ca
valcanti - relativos à Resolução n- 1/87, desta
Comissão, que defere ao seu Presidente o poder
e a competência de designar Relator-Substituto.
V.Ex' há de se lembrar da questão suscitada pela
Constituinte Sandra Cavalcanti, quando da desig
nação do brilhante Constituinte Nelson Jobim pa
ra, eventualmente, substituir o Constituinte Ber
nardo Cabral. Eis que, senão quando, vem a lume
agora uma resolução como norma, com efeito
de definição, por parte da Presidência desta Co
missão, contra o que nos insurgimos

Entendemos que o Presidente pode - invo
cando essa disposição do art. 3°, combinado com
o art. 4° do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - coordenar e supervisionar os
trabalhos. Não pode, todavia, nomear ou designar
Relator-Substituto. Se assim fosse nós estaríamos
quebrando um princípio democrático no que diz
respeito à competência do Plenário desta Comis-
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O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos) -Rece
bo o recurso de V. Ex', para efeito de encami-

pela Mesa exatamente resolve o problema, deixan
do que o Presidente, usando da prerrogativa regi
mental que é de S. Ex", sem precisar consultar
o Plenário,possa eventual e naturalmente por cur
to prazo, indicar o relator-substituto O relator não
será alguém prédeterminado, mas aquele que,
pela natureza da matéria que estiver sendo discu
tida a juízo da Mesa, possa desmcumbir-se da
tarefa que lhe for cometida. Ademais, o problema
é completamente diferente do caso da questão
de ordem levantada pela nobre Constituinte San
dra Cavalcanti, porque, no momento, o Relator
que elaborou o anteprojeto iria fazer a exposição
das razões pelas quais adotou o texto que fOI
distribuído aos Membros da Comissão de Consti
tuição e Justiça. Então, esta matéria, pela sua
relevância,é completamente distinta da indicação
de um relator eventual para substituir o Relator
Geral da Comissão

Infelizmente, a Presidência não pode atender
à solicitação de V. Ex", embora, democraticamen
te, sempre tenha agido de acordo e dando preva
lência à audiência do Plenário. Também não irá
a Mesa indicar, evidentemente, o Relator-Subs
tituto sem ouvir prelimmarmente, por uma ques
tão de deferência e por uma questão de raciona
lidade, o próprio Relator-Geral.

Fica, desta forma, respondida a questão de or
dem de V. Ex"

O SR. CONSmUINTE JOSÉ MAURÍCIO - Sr.
Presidente, não concordo com a decisão de V.
Ex-, tampouco com a comparação, porque me
parece semelhante com o caso citado pela Consti
tuinte Sandra Cavalcanti, pois V. Ex" dissera que
naquele efeito não poderia o Constituinte Nelson
Jobim extrapolar o pensamento do eminente Re
lator Bernardo Cabral. Também assim entendo
que no seguimento de interpretações posteriores,
tal não ocorra.

Por esta razão, recorro da decisão de V. Ex"
para o Plenário da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE(AlUíZIO Campos) - Não
há recurso ao Plenário. No entanto, V. Ex- pode
recorrer ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, e o seu recurso será encaminhado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURÍCIO 
Quanto ao meu recursos ao Plenário, V. Ex" está
equivocado, há recurso ao Plenário. O Plenário
é soberano ante as decisões do Presidente. V.
Ex' se equivoca. Basta ler o Regimento Interno
da Assembléia NacionalConstituinte- e não terei
que invocar o dispositivo, porque é norma geral
- e V. Ex-encontrará que há o recurso ao Plená
rio, é uma norma consuetudinária.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Peço
a atenção de V. EX" para o seguinte dispositivo
do nosso Regimento:

"Da decisão da Presidência, em questão
de ordem caberá, com apoiamento de no
mínimo 3 (três) Membros da Comissão, re
curso escrito, sem efeito suspensivo, à Presi
dência da Assembléia Nacional Constituin
te."

O SR. CONSmUINTE JOSÉ MAURÍCIO - V.
Ex- quer um apoiamento de três Membros da
Comissão?

Assim, portanto, reza o Regimento da Câmara
dos Deputados. O Constituinte Siqueira Campos
participou durante muito tempo da Comissão de
Constituição e Justiça; sabe que era constante
a indicação de Relator, e por uma questão de
ordem prática é evidente que em qualquer cír
cunstãncia, se, por motivo de doença, se, por uma
ausência imprevista, o Relatornão pode estar pre
sente aos trabalhos, há de haver uma solução
para alguém substituí-lo, e o ato baixado ontem

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está
encerrado o prozo para a apresentação da ques
tão de ordem.

O SR. CONSmUINTE SIQUEIRA CAMPOS 
Não pode, todavia, decidir sem auscultar o Plená
rio. Não pode ficar ao alvedrio do Presidente a
designação do relator sem anuência do Plenário
sem a concordância do Plenário.

O SR. CONSmUINTE SIQUEIRA CAMPOS
E, com muito prazer, acolho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURÍCIO 
Praxe não é norma, Ex"Há um precedente nesta
Comissão, invocado pela nobre Constituinte San
dra Cavalcanti, quanto ao efeito da substituição
ainda no domingo, no início das atividades da
nossa...

O Sr. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS -
V. Ex" deve lembrar-se que o Presidente disse
que ia estudar melhor a questão para depois deci
dir em definitivo, e o está fazendo...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex" está contraditando uma questão de ordem
e não são permitidos apartes em questões de
ordem, a não ser com a concordância do orador.

O SR. CONSmUINTE SIQUElCA CAMPOS
Então, darei o aparte, com imenso prazer, ao
Constituinte José Maurício.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURÍCIO 
Nobre Constituinte Siqueirca Campos, V. Ex" labo
ra num equívoco. V. Ex" disse que é de praxe
a designação de substitutos para Relatores...

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS 
E é em todas as Casas Legislativas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURÍCIO 
Praxe. Entrementes, V. Ex" me permitiu dialogar,
e é o que pretendo fazer.

Por outro lado o Relator tem atividades fora
desta Comissão às quais não se pode furtar como
dever seu. Chamado por todas as entidades repre
sentativas de segmentos da sociedade, o Relator
tem-se deslocado para todos os recantos deste
País. E deve fazê-loporque esta Constituição efeti
vamente deve ser elaborada, como é o espírito
reinante, também com a contribuição dos diver
sos segmentos da comunidade. S. Ex"não é ne
nhum super-homem e se o fosse não daria conta
dessa tarefa de estar presente em toda parte ao
mesmo tempo. S. Ex" não é Deus; apesar de ser
um homem de muita energia, de muitas condi
ções físicas e intelectuais, S. Ex"não poderia estar
presente ao mesmo tempo em vários lugares.
O dom da onipresença S Ex" não tem. De modo O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS
que faz muito bem V Ex", o Regimento lhe dá Sr. Presidente, o meu Partido e pessoalmente este
poderes para isso, não há como ser questionada Membro da Comissão estão perfeitamente de
a decisão de V. Ex" e a Comissão, tenho certeza, acordo com a legalidade do ato de V. Ex", que
está plenamente de acordo com V. Ex" V. Ex" é inquestionável, além do mais, objetiva tomar
agiu muito bem dentro do Regimento, e tenho nossos trabalhos mais práticos, e que tenham
certeza que contará com o apoio e a compreen- um maior rendimento.
são, inclusive,do ConstituinteJosé Maurício.Pre- O SR. PRESIDENTE (A1oízio Campos) - Es-
cisamos não criar problemas... clareço ao nobre Constituinte José MauríCIO que

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURÍCIO _ Se dentre as prerrogativas da Presidência da Câmara
V Ex" T dos Deputados, da Assembléia Nacional Consti-

. me perrm ir., tuinte e da Comissão de Sistematização, se insere
O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - -a da indicação de relator e de seu Substituto.

Não se pode conceder apartes neste período. Se Isso está previstono Regimento Interno da Assem
for possível, concederei com imenso prazer, nesta bléia Nacional Constituinte, está previsto aqui, in
contestação. Ao Presidente cabe decidir. Não se diretamente, no Regimento da Comissão de Siste
pode permitir apartes, mas se puder, concedo, matização, cujo art. 30 dispõe:
Sr. Presidente. "Os trabalhos serão conduzidos e a sua

O SR.PRESIDENTE (Aluízio Campos) - APre- ordem estabelecida pelo Presidente."
sidência vai decidir a questão levantada pelo no
bre Constituinte. V.Ex' levantou uma questão de
ordem que foi contraditada ...

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS 
Sr. Presidente, não tinha concluído. Consultei V.
Ex" se a Presidência permitia dar apartes, mas
não concluí, embora esteja concluindo. S. Ex"ape
nas me solicitou um aparte e eu disse que depen
dia da autorízação de V.Ex", porque entendia que
não poderia ser concedido aparte.

são de Sistematização. Por isso, invoco a V. Ex",
ouvido o Plenário, que no art. 10 deva se inserir
que é vedado, e não cabe ao Presidente, tam
pouco à Mesa Diretora da Comissão de Sistema
tização, designar relator-substituto sem a concor
dância, sem anuência do Plenário desta Comis
são. Eu oponho neste efeito,a nossa insurgência,
a nossa irresignação a essa decisão da Mesa e
da Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Peço a palavra para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluísio Campos) - Tem
a palavra, para contraditar, o Constituinte Siqueira
Campos.

O SR CONSmUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, falecem razões ao meu nobre ami
go Constituinte José Maurício para questionar a
decisão de V. Ex" É de praxe em todas as Comis
sões de todas as Casas Legislativaso Presidente
designar relatores-substitutos, sub-relatores, seja
que nome tenha ao designado para exercer essa
função. A nossa Comissão, como sabe V. Ex",
tem uma tarefa grandiosa, tem trabalhos por de
mais intensos.
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nhá-lo, de acordo com nossas normas de trabalho
que já foram aprovadas pelo Plenário da nossa
Comissão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURÍCIO -Já
tenho o apoiamento mímmo, sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo Pi
mentel.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, na minha vida
pública a vaidade não pode mais existir. Já nesta
altura dos acontecimentos falo menos e procuro
agir mais.

Venhoà tribuna, hoje pela manhã, na Comissão
de Sistematização, para manifestar aos Consti
tuinte aqui presentes a minha profunda angústia
com os fatos ocorridos no País nos últimos dias,
especialmente com as críticas que a opinião públi
ca vem fazendo ao nosso anteprojeto. Os jomais
já puxam os seus editoriaisdas suas páginas inter
nas para primeira página, a fim de criticaro nosso
Anteprojeto, até ao ponto de ndícularízá-lo.

Sr. Presidente, informo a V. Ex', nesta oportu
nidade, que os caminhos da nossa frágil, da nossa
tênue Assembléia Nacional Constituinte consti
tuem para o povo uma preocupação enorme. Al
guns Membros desta Casa já estão anunciando
até a suspensão dos nossos trabalhos Segundo
a imprensa, a informação fomecida para alguns
Constituintes vem de entidades estranhas à As
sembléia Nacional Constituinte. Há intervenções
indevidas nos nossos trabalhos; as criticas violen
tas que recebemos por vezes partem de homens
que deveriam estar conosco, responsáveis que
são pela normalidade dos trabalhos desta Comis
são, dos trabalhos desta Assembléia Nacional
Constituinte.

Ninguém sabe, ninguém pode prever, nenhum
de nós pode adivinhar o que vai acontecer no
dia de amanhã. A Assembléia Nacional Consti
tuinte pode estar com os seus dias contados. Por
esta razão, venho à tribuna, neste Instante, para
dizer aos meus Colegas de Comissão e à Presi
dência desta Casa que apresentarei todas as mi
nhas emendas, tanto aquelas que tenham aspecto
constitucional como também as que, por conte
rem dispositivos não-constitucionais, possam
não caber nesta fase dos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte Vou apresentar todas as
emendas, quer sejam aditivas,quer sejam modifi
cativas, quer sejam supressivas, quer sejam até
substitutivas de grande parte do Anteprojeto tão
criticado.

Temo que o registro da minha participação na
Assembléia Nacional Constituinte, como também
o registro da participação de todos os Srs. Consti
tuintes neste momento, possa parar em algum
instante e não possamos, assim, c1oncluir os nos
sos trabalhos.

Por isso registro, para efeito histórico, que apre
sentarei 103 emendas hoje ao Anteprojeto da
Constituição O Relator poderá dar-Ihe2 o destino
que julgar conveniente, é claro. Se o trabalho da
Assembléia continuar, como pedimos a Deus que
continue, eu as reapresentarei mais adiante, no
Plenário da Constituinte. Hoje deixarei todas elas
registradas, para mostrar aos meus eleitores o
que fiz por eles nesta tumultuada Assembléia Na
cional Constituinte.Aoque parece, todos desejam

o seu insucesso, todos torcem para o seu desa
certo. Ninguém vibra com os seus acertos nem
com os seus bons propósitos.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apenas este
registro, que apresentarei todas as minhas emen
das na Comissão de Sistematização e as que fo
rem repelidas pelo Relator serão reapresentadas
lá na frente. MUito bem! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte João Agri
pino. (Pausa.)

Não se encontrando em Plenárioo nobre Cons
tituinteJoão Agripino,concedo a palavra ao nobre
Constituinte Virgflio Guimarães.

O SR CONSTITUINTE V1RGÍUO GUIMARÃEs
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, um assunto
que acabou tomando conta das preocupações
do público que acompanha os nossos trabalhos
e as páginas dos jornais, infelizmente, foi a pro
posta, um tanto esdrúxula, partida de um dos
nossos Colegas Constituintes, o Senador José Ri
cha, sobre a suspensão dos nossos trabalhos, pa
ra que as duas Casas do Congresso - a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal - possam
debruçar-se sobre os gravíssimos problemas con
junturais enfrentados pelo País.

Sem dúvida, a preocupação é justa porque os
problemas são enormes e o GovernoJosé Sarney
já demonstrou, sobejamente, a sua incapacidade
e a sua falta de vontade política de enfrentá-los.
Apresenta soluções econômicas que passam in
teiramente ao largo das necessidades do nosso
povo; simplesmente se curva, mais uma vez, aos
ditames do Fundo Monetário Internacional,do ca
pital financeiro, dos grandes monopólios nacio
nais, não atacando as raízes das questões econô
micas, não aprofundando a reforma agrária, se
quer acenando com uma solução de fundo para
o problema da dívidaexterna ou da dívidainterna.
Daí os problemas econômicos serem apenas
aprofundados, enquanto a crise política é a crise
de Governo, um Governo sem rumo, um Governo
que se aparenta como uma biruta de aeroporto,
que a cada instante aponta para o Norte ou para
o Sul. De fato, este Governo demonstra a sua
incapacidade total para resohver os problemas
do pais. Entretanto, daí precomzar-se a suspensão
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te vai um enorme passo e mais um equívoco
nesse rosário de erros do Governo e dos dois
Partidos de sustentação principal da Aliança De
mocrática da Nova República,

Por isso, Sr. Presidente, ocupo a tribuna neste
instante para mamfestar a minha adesão às preo
cupações com a crise e a minha profunda discor
dância com essa proposta do SenadorJosé Richa.

Esta Comissão, ao contrário de suspender os
seus trabalhos, deve aprofundá-los, trazendo para
a Assembléia Nacional Constituinte os temas con
junturais que andam de mãos dadas com solu
ções de longo prazo.

Há, também, na Assembléia Nacional Consti
tuinte, uma discussão sobre a dívida externa, uma
discussão sobre a reforma agrária, uma discussão
sobre a dívidaintema e o sistema financeiro, uma
discussão sobre as crises políticas, porque elas
tocam todos os assuntos que envolvem esta As
sembléia.

Quanto a soluções conjunturais, será com o
povo nas ruas, com a sociedade civil mobilizada,

que conseguiremos imprimir os rumos de que
o País precisa para fazercom que esta Constituinte
se aproxime do povo. Não será suspendendo os
nossos trabalhos - mas, pelo contrário, dando-se
continuidade a eles e de mãos dadas com o povo,
com a mobilização popular, com a convocação
Imediata das diretas para Presidência da Repú
blica,que estará nas mãos também desta Assem
bléia Nacional Constituinte - que o País encon
trará o rumo das soluções dos seus problemas.
Não será enfiando a cabeça na areia que contri
buiremos para o processo democrático. Pelo con
trário, saindo para as ruas, para o debate público
assumindo as suas responsabilIdades os que es
tão aqui nesta Comissão neste Plenário, é que
esta Constituinte irá conseguir, a longo prazo,
aquilo de que o povo precisa - a solução dos
seus problemas conjunturais.

(Muitobem! Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não
há mais oradores inscritos. Antes de declarar en
cerrada a reuruão, iremos, agora, organizar o ca
lendário das próximas reuniões, porque amanhã
vai-se iniciaro prazo para que o eminente Relator
faça o exame e profira o parecer sobre as emen
das que forem apresentadas.

De maneira que a Presidência se reserva a atri
buição de convocar a reunião depois de verificar
quando existirámatéria que concretamente deva
ser apreciada pelos Srs. Membros da Comissão
de Sistematização. Assim ficam encerradas a pre
sente reunião e a discussão do Anteprojeto, nesta
primeira fase.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, haverá reunião hoje à noite?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não.
Só convocaremos agora através de comunicação
aos Srs. Membros da Comissão de Sistematiza
ção.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 55
minutos.)

8' Reunião extraordinária

Aos nove dias do mês de julho do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezenove horas
e quinze minutos, no Plenário da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão de Sistema
tização, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Nelson Carneiro, por estarem ausentes, na aber
tura da reunião, os Membros da Mesa e por ser
o mais idoso dentre os presentes. Estiveram pre
sentes os Senhores Constituintes: Ademir Andra
de, Adolfo Oliveira, Afonso Arinos,Alceni Guerra,
Alfredo Campos, Aluízio Campos, Antôniocarlos
Konder Reis,ArnaldoPrieto,Arturda Távola,Bran
dão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam
Chiaradia, Cid Carvalho, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Francisco Pin
to, Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres,
HaroldoLima,Ibsen Pinheiro,Jamil Haddad, João
Calmon, Joaquim Bevilacqua,José Geraldo,José
Ignácio Ferreira, José Uns, José Maurício, José
Paulo Bisol, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Lysâneas Maciel, ManoelMoreira,Mário
Uma, Mtlton Reis,Nelson Cameiro, NelsonJobim,
Nelton Friedrich, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
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Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Plíniode Arruda Sampaio, Prisco Viana,Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sandra
Cavalcanti, Sigmaringa Seixas, Siqueira Campos,
Virgildásiode Senna, Wilson Martins,AécioNeves,
nifácio de Andrada, Chagas Rodrigues, João Agri
pino, João Menezes, Jonas Pinheiro, José Carlos
Grecco, José Genoíno, José Tinoco, Luíz Salo
mão, Marcos Lima, MozarildoCavalcanti, Ottomar
Pinto, Paes Landim, Roberto Balestra e Vicente
Bogo - todos integrantes da Comissão e mais
os Senhores Constituintes não-membros: Moisés
Pimental, Vivaldo Barbosa, Chico Humberto, An
tomo de Jesus, Átila Lyra, Máno Maia, Edmilson
Valentim, Geraldo Campos, Domingos Leonel,
Carlos Cotta, Cardoso Alves e Antônio Câmara.
Deixaram de comparecer os Senhores Constituin
tes: Abigail Feitosa, Almir Gabriel, AloysioChaves,
Antonio Farias, Antoniocarlos Mendes Tharne,
Bernardo Cabral, Cristina Tavares, Darcy Pozza,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco Benjamin, Francisco Dornelles, Haroldo Sa
bóia, Inocêncio Oliveira,Jarbas Passarinho, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire, José
Jorge, José Luiz Maia, José Richa, José Serra,
José Thomaz Nonô, José U1ísses de Oliveira,Luís
Inácio Lula de Silva, Marcondes Gadelha, Mário
Assad, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Ricar
do Fiúza, Roberto Freire, Severo Gomes, Theo
doro Mendes e Virgílio Távora. Havendo número
regimental o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos, anunciando a distribuição de cópia
das Atas das reumões realizadas nos dias primeiro
e dois de julho corrente, que foram aprovadas,
unanimemente. O Senhor Presidente, em segui
da, leu Requerimento do Senhor Constituinte Nil
son Gibson, solicitando "seja convidado o líder
dos metalúrgicos Luiz Antonio Medeiros, Presi
dente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Ber
nardo - SP, a fim de prestar informações a res
peito dos direitos dos trabalhos", que não chegou
a ser apreciado na reunião. Em seguida foi anun
ciada a Ordem do Dia, que constou da discussão
e votação das seguintes matérias: I) Projeto de
Decisão rr 4, de 1987 - do Senhor Constituinte
Paulo Ramos, que "Veda, sob qualquer fórmula,
a conversão da dívida externa, no todo ou em
parte, em capital de risco em território nacional";
2) Projeto de Decisão n° 5, de 1987 - do
Senhor Constituinte Iram Saraiva, que 'Torna
obrigatória a transmissão, através de televisão e
do rádio, das votações nominais realizadas no
plenário da Constituinte" Sobre os assuntos em
pauta o Senhor Presidente leu o OfíCIO n°
R-Oll/87, do Senhor Relator Bernardo Cabral, so
bcitando à Presidência da Comissão a designação
de Relator-Substituto para a leitura e conseqüente
explicação sobre os parecers que emitiu aos refe
ridos projetos. Atendendo ao pedido, o Senhor
Presidente Afonso Arinos designou o Senhor
Constituinte Milton Reis para substituir o Relator,
tendo o Parlamentar indicado feito a apresentação
do Relatório referente ao Projeto de Decisão n°
4/87-ANC, que conclui pela rejeição da propo
sição, por falta de respaldo regimental, e sugere
que a Comissão oficie "ao Poder Executivo, solici
tando informações detalhadas a respeito do as
sunto, para conhecimento de todos os Senhores
Constituintes e eventual tomada de providências,
no futuro, se for o caso". Discutiram a matéria

os Senhores Constituintes. Gerson Peres, Celso
Dourado, José Genoíno, Paulo Ramos, Luís Salo
mão, Jamil Haddad, Haroldo Lima e Lysâneas
Maciel. Em votação, pelo processo nominal, a
requerimento do Senhor constituinte Gerson Pe
res, a matéria deixou de ser apreciada por insufi
ciência de número para deliberação. A seguir,
diante da evidente falta de quórum, o Senhor Pre
sidente convocou nova reunião para continuar
a apreciaçâo das matérias constantes da Ordem
do Dia, às quatorze horas, no mesmo local, tendo
encerrado os trabalhos às vmte e uma horas O
inteiro teor desta reunião foi gravado, devendo
ser publicado no Diário da Assembléia Nacio
nal Constituinte constituir-se-á na Ata circuns
tanciada dos trabalhos. E, para constar, eu, Maria
Laura Coutinho, Secretária, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a pre
sente reunião

A Presidência recebeu do ilustre Constituinte
Bernardo Cabral o seguinte oficio:

"Oficio n' R-C11/87
Brasília, 9 de julho de 1987

Sr. Presidente,
À vista da minha total impossibilidade de

estar presente à reunião de hoje da Comissão
de Sistematização, quando serão discutidos
e votados os Projetos de Decisão n' 4 e rr
511987, de autoria dos eminentes Srs. Consti
tuintes Paulo Ramos e IramSaraiva, respecti
vamente, peço se digne V. Ex" de designar
Relator Substituto para a leitura e conseqüen
te explicação sobre os pareceres por mim
emitidos e que a este acompanham.

Agradecendo as providências dessa ilustre
Presidência, aproveito para apresentar-lhes
as minhas

Cordias saudações - Constituinte Ber
nardo Cabral, Relator."

Em consequêncía, a Presidência designou co
mo Relator Substituto o nobre Constituinte Milton
Reis

A Ata da reunião anterior foi distribuída e será
dada por aprovada se não houver nenhuma mani
festação em contrário. Os pedidos de alteração
podem ser encaminhados oralmente ou por escri
to. (Pausa.)

Não havendo quem impugne a Ata, declaro-a
aprovada.

Avisamos aos Srs. Constituintes que amanhã,
sexta-feira, às 18h30min, haverá neste plenário
uma reunião destinada ao início da discussão do
projeto de Constituição, o qual será entregue pela
manhã.

A Presidência comunica aos Srs. Constituintes
que estão sendo distribuídas cópias do oficio que
nos foiencaminhado pelo ilustre Relator Bernardo
Cabral e que acaba de ser lido.

Há sobre a mesa requerimento de convocação
de autoria do Sr. Constituinte Nilson Gibson, sob
citando seja convidado o Sr Luís Antônio Medei
ros, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo - São Paulo, para prestar informa
ções a respeito dos direitos dos trabalhadores.

De acordo com o art. 12, parágrafo único, do
Regimento Interno desta Comissão, coloco a ma-

téria em votação. Não havendo quem se oponha,
declaro o requerimento aprovado.

Apreciação do Projeto de Decisão rr 4, do Sr.
Constituinte Paulo Ramos, do seguinte teor: "ve
da, sob qualquer fórmula, a conversão da dívida
externa, no todo ou em parte, em capital de risco
em território nacional".

Em dtscussáo.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Pela
ordem, concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Sr. Presidente, qual foi o requerimento que V. Ex"
deu por aprovado?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - O
requerimento de convocação do Sr. Luís Antônio
Medeiros, Presidente do Sindicato dos Metalúr
gicos de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA-
Sr. Presidente, acho que esse requerimento deve
ser discutido.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - O
requerimento foi colocado em votação e ninguém
se pronunciou sobre o mesmo.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Peço o adiamento da votação desse requerimen
to, porque o plenário não tomou conhecimento
de seu teor.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Aca
bei de lê-lo. Quem não prestou atenção não pode
responsabilizar a Mesa pelo ocorrido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, é preciso que haja verificação de
quorum.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Não gostaria de pedir verificação de quorum, por
que, como não há, iríamos suspender a reunião
Exatamente para evitar o pedido de verificação
de quorum, solicitaria a V. Ex"que fosse adiada
a votação desse requerimento, porque houve,
sem dúvida, um equívoco do plenário, que não
percebeu a gravidade da aprovação dessa maté
ria.

O SR. CONSTITUINTEHAROLDO LIMA - Sr.
Presidente, insisto junto a V. Ex"no encaminha
mento feito pelo Deputado Bocayuva Cunha, por
que, na verdade, eu próprio, que estava atento
ao desenvolvimento dos trabalhos, não percebi,
em sua inteireza, o que estava sendo posto em
votação. Somente quando V.Ex' precisou melho
rar os dados percebi que não podemos aprovar
semelhante proposição sem uma apreciação
mais justa. De sorte que reitero a V.Ex"o pedido
de que adie a votação, para evitar que suspen
damos a reunião. Seria muito inconveniente, para
o desenvolvimento dos trabalhos, pedirmos verifi
cação de quorum.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, acho que a Presidência da Comis
são pode perfeitamente tomar tal decisão. Na Or
dem do Dia consta a apreciação dos Projetos
de Decisão noS 4 e 5. Estávamos atentos aos dois
projetos, inclusive lendo-os. Esse requerimento
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tem implicação política muito grande. Todos nós
temos conhecimento das declarações que estão
sendo feitas pelo Presidente do Sindicato dos Me
talúrgicos de São Paulo. E o requerimento apare
ceu misteriosamente, quando estávamos,acom
panhando os dois projetos de decisão, E reco
mendável que V. Ex" adie a votação, para que
a reunião da Comissão se processe tranqüilamen
te.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Te
nho a consciência de que li pausadamente o re
quenmento para o plenário, que tomou conheci
mento do mesmo, mas, não sendo o 1:Jtular da
Presidência, quero colaborar com os ilustres cole
gas que dele divergiram. Por isso, vou transferir
para a próxima reunião o exame desse requeri
mento ou ao menos para o fim da presente reu
nião, se houver tempo após o debate das duas
proposições.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Muito obnqado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - En
tão, vamos passar à discussão.

O SR. CONSTITUINTEBOCAYUVA CUNHA
Como autor da proposta acolhida por V.Ex', quero
agradecer-lhe o espírito democrático com que
preside os nossos trabalhos Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - No
bre Deputado Bocayuva Cunha, com V.Ex"apren
di, nesta Casa, a ser liberal. Muito obrigado a V.
Ex'

Para debater o Projeto de Decisão n°4, do Cons
tituinte Paulo Ramos, dou a palavra ao primeiro
inscrito, o Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, preferiria alterar a ordem de inscri
ção se o autor do projeto, Constituinte Paulo Ra
mos, quiser dar-nos a honra de iniciar a discussão,
mesmo porque poderá elucidar alguns pontos
Portanto, eu ficaria em segundo lugar.

O SR PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - An
tes de atender à sohcítação de V. Ex', já que o
Constituinte Paulo Ramos não se inscreveu, darei
a palavra ao ilustre Relator Substituto, Milton Reis,
para que S. Ex' promova a leitura do parecer do
Relator Bemardo Cabral.

O SR. RELATOR(MiltonReis) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, fui designado Relator ..

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, interrompendo brevemente o Rela
tor Substituto, na medida em que o relatório foi
entregue a todos os Constituintes - temos uma
CÓpIa-, solicitamos que seja dispensada a leitura
do mesmo e passemos diretamente à discussão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Acho
que é melhor, para constar nos Anars, que seja
hdo o parecer, pois o mesmo é pequeno.

Poderá V.Ex" continuar a leitura.

O SR. RELATOR(MiltonReis) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, fui designado Relator Substi
tuto do nobre Constituinte Bernardo Cabral para
o que diz respeito aos Projetos de Decisão noS
4 e 5, respectivamente de autoria dos Srs. Consti
tuintes Paulo Ramos e Iram Saraiva.

Lamento tomar o tempo dos Srs. Constituintes,
fazendo a leitura do relatório, mas assim designou
a Presidência dos trabalhos.

"PROJETO DE DECISÃO
N°4, de 1987

Veda, sob qualquer fónnula, a conver
são da dívida externa, no todo ou em
parte, em capital de risco, em território
nacional.

Autor: Constituinte Paulo Ramos
Relator: Constituinte Bernardo Cabral

Relatório

Visao presente projeto de decisão ao obje
1:Jvo enunciado em sua ementa, sob o argu
mento de que estaria em curso, segundo no
tícias veiculadas na imprensa, um processo
tendente à desnacionalização da economia
brasileira, pela conversão da dívida externa
em capital de risco, especialmente mediante
a aquisição, por parte dos credores interna
cionais, de ações das mais importantes em
presas nacionais,

Entendem os ilustres signatários da pro
posta, consoante se infere da fundamentação
oferecida no projeto, que os vários problemas
que envolvem a dívida externa brasileira su
gerem, com respeito à sua virtual conversão
em capital de risco, uma imediata tomada
de posição da Assembléia Nacional Consti
tuinte, visando a proibir que tal hipótese ve
nha a se concretizar.

Compete-nos, regimentalmente, apreciar
a matéria e a seu respeito errunr parecer.

O que se pretende neste projeto de decisão
é o estabelecimento de uma medida acaute
latória para segurar o País contra uma even
tual decisão, no âmbito do Poder Executivo,
que tenda à efetivação da conversão retro
referida.

Com todo o respeito que devo aos ilustres
companheiros signatários da proposta, aos
quais hipoteco a mais profunda solidariedade
em relação às suas preocupações com os
rumos da questão de nosso endividamento
externo, o que se objetiva nesta proposição
não encontra respaldo na Lei Fundamental
da Assembléia Nacional Constitumte.

Só se Justifica a propositura de projeto de
decisão que se destine "a sobrestar medidas
que possam ameaçar os trabalhos e as deci
sões soberanas da Assembléia Nacional
Constituinte" (§ 7°, art 49, do R1ANC)

A teor das informações conhecidas, aque
las consignadas no próprio projeto sob exa
me, nenhuma medida efetiva estaria sendo
tomada, no âmbito do Poder Executivo, a
respeito da maténa ora enfocada que justifi
casse seu sobrestamento. Não teria sentido
sobrestar, apenas, a iniciativa da imprensa
em dar cobertura ao assunto.

Por outro lado, ainda que a rnedida já tives
se sido adotada pelo Poder Executivo, só
mesmo depois de conhecermos sua exten
são e alcance poderíamos avaliar se tal me
dida constituiria ameaça aos trabalhos ou às
decisões soberanas da Assembléia Nacional
Constituinte.

Dessa forma, ausentes esses pressupos
tos, o projeto encontra óbice intransponível

à sua tramitação, cabendo-nos curvar ante
à imposição regimental e votar por sua rejei
ção

Sala das Reuniões, - Cons-
tituinte Bernardo Cabral, Relator."

"ADENDO AO PARECERAO PROJETO
DE DECISÃO N°4/87

Sem prejuízo de nosso posicionamento
pela rejeição do Projeto de Decisão n° 4/87,
entendemos de todo recomendável, diante
das graves notícias trazidas no bojo de refe
rida proposta, que esta Comissão se deci
disse por oficiar ao Poder Executivo solici
tando informações detalhadas a respeito do
assunto, para o conhecimento de todos os
Srs. Constituintes e eventual tomada de pro
vidências, no futuro, se for o caso.

É a proposta que submeto ao plenário.
Brasília, 9 de julho de 1987. - Constituinte

Bernardo Cabral, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Lido
o parecer do emmente Relator, dou a palavra ao
primeiro inscrito, Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, Srs. Constitumtes, o nobre Relator
Bernardo Cabral, que não deu em seu parecer
uma decisão conclusiva, remete o projeto para
outra fórmula, alegando ser o mesmo anti-regi
mental.

Assinamos este projeto de decisão e queremos,
preliminarmente, justificar nossa assinatura. En
tendemos que assuntos da mais alta graVIdade
devem ser discutidos, mas o apoiamento não sig
nifica um voto de aprovação quanto ao mérito.

A denúncia feita pela imprensa de que poderia
ocorrer uma vedação, sob qualquer fórmula, da
conversão da dívidaexterna, no todo ou em parte,
em capital de risco, em território nacional, através
de um projeto de decisão, é um assunto da mais
alta graVIdade. Ocorre, porém, que o tema, no
nosso entendimento, não cabe nos dispositivos
expressos do Regimento. O nobre Relator dá um
adendo' político ao projeto: "sem prejuízo" - diz
S. Ex"- "do nosso posicionamento pela rejeição
do projeto, entendemos de todo recomendável,
diante das graves noticias trazidas no bojo da refe
nda proposta", que se peça informações, natural
mente, a quem de direito, no caso o Poder Exe
cutivo.

Ora, Srs. Constituintes, achamos desnecessário
que este adendo faça parte do parecer. Seria mui
to mais correto que o douto Relator concluísse
que o projeto é anti-regimental e fere seus dispo
sitivos.

Quanto ao mérito, achamos que a preocupação
do ilustre Constitumte Paulo Ramos é válida, mas
não poderá ocasionar o que prevê no caso. A
atual Constituição torna impossível ocorrer esta
vedação, uma vez que um de seus dispositivos
impede qualquer tipo de investida de capital es
trangeiro nas sociedades de economia ou capital
mistos, em que o Estado detenha a maioria das
ações. A definição de empresa nacional na atual
Constituição impede que tal fato possa ocorrer.
Não haveria possibilidade de acesso, a não ser
que a Constituinte incluísse na nova Constituição
um dispositivo sobre esse tipo de intervenção es
trangeira, no capital nacional, de empresas esta
tais.
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Portanto, é válida a preocupação quanto ao mé
rito, mas constitucionalmente qualquer investida
dessa natureza não resistiria a uma propositura
levada aos tribunais. E, por certo, sabendo disso,
as empresas estrangeiras jamais correrão o risco
de adquirir essas empresas ou de enfraquecê-Ias
com a aquisição de maior volume de ações que
integrem seu capital.

Eram estas, Sr. Presidente, as minhas conside
rações, pedindo permissão ao Ilustre autor da ma
téria para discordar de S. Ex', embora tenha dado
apoiamento à proposição para ver discutido seu
ponto de vista nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Celso Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO 
Sr. Presidente, tenho dito constantemente que a
dívida extema, nas proporções atingidas toma-se
um perigo e um risco para a segurança nacional.
Acho até que esta Comissão deve agilizar o pro
cesso de votação, para evitar qualquer risco nesta
área. Não aceitaria de maneira alguma esse tipo
de negociação, sobretudo porque o Congresso
Nacional e a própria Constituinte ainda não toma
ram uma decisão clara e objetiva no sentido de
estudar e fazer uma auditoria rigorosa da dívida
externa. Por que aceitar e permitir a discussão
nesta hora, quando ainda não estudamos o essen
cial? Faz-se necessário, em primeiro lugar, uma
auditoria da divida externa. Por isso mesmo, o
projeto do nobre Constituinte Paulo Ramos tem
razão de ser, é regimental e tem que ser aprovado
na Comissão de Sistematização, a fim de salva
guardar os interesses das gerações futuras.

Tivemos oportunidade de falar, em sessão da
Assembléia Nacional Constituinte, sobre o proble
ma da política mineral. E necessário que este
País tome uma decisão, porque nas últimas déca
das essa questão esteve absolutamente livre. Ne
nhuma democracia coloca em prática a política
mineral que o País praticou nestas últimas déca
das, nem mesmo as democracias mais liberais
do mundo. Algumas potências estão colocando
claramente em prática a política colonialista, recu
perando suas economias, enquanto o Terceiro
Mundo se escravisa e nações que já davam passos
largos para afirmar sua soberania se enfraque
cem.

Este projeto tem razão de ser, pois realmente
nos chama a atenção para o perigo que corremos.
Assinei o projeto não apenas para vê-lo discutido,
mas aprovado nesta Comissão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Ge
noino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, em primei
ro lugar, faço aqui uma rápida correção no pare
cer do nobre Relator, quando, para justificar o
seu relatório, cita o § 7° do art. 59 do Regimento
Interno, que tem dois aspectos a serem conside
rados. O primeiro - o Relator fundamenta o seu
parecer apenas baseado no primeiro aspecto 
é no sentido de sobrestar medidas que possam
ameaçar os trabalhos. Isso é verdade. E neces
sário sobrestar medidas que possam ameaçar os
trabalhos. Os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte nesse sentido não estão ameaçados
pelo objetivo do Projeto de Decisão do nobre

Constituinte Paulo Ramos. Mas existe uma segun
da parte que é fundamental- o Projeto de Deci
são encontra-se amparado pelo Regimento Inter
no - "e pelas decisões soberanas da Assembléia
Nacional Constituinte". O Regimento Intemo da
Assembléia Nacional Constituinte permite a acei
tação do Projeto de Decisão, pois as decisões
soberanas da Assembléia Nacional Constituinte
ficarão ameaçadas, caso esse projeto não seja
aprovado.

Tenho outra questão regimental. Trata-se de
uma questão de mérito. O acaso regimental nos
proporciona, hoje, uma bela coincidência. Esta
mos apreciando na Comissão de Sistematização
projeto de decisão sobre um assunto e, no mesmo
dia, o Jornal do Brasil, publica matéria sobre
a exposição pelo assessor especial para assuntos
econômicos, financeiros e intemacionais da Presi
dência da República, de um programa econômico
para o País. Um dos items do seu programa eco
nômico exatamente o item VI do documento do
Jornal do Brasil, diz o seguinte:

"Liberação de dívida extema para conver
são em capital de risco, estimulando-se suas
aplicações em investimentos considerados
básicos".

Trata-se, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes,
de programa econômico divulgado e assumido
pelo assessor especial da Presidência da Repú
blica.

A Assembléia Nacional ConstItuinte não pode
ignorar esse fato. Está aqui o documento, trans
cnto na íntegra pelo citado jornal. Um dos items
trata exatamente do conteúdo da matéria que es
tamos apreciando. Portanto, diz respeito à sobe
rania da Assembléia Nacional Constituinte e das
suas decisões. Devemos adotar hoje, exatamente
hoje, uma posição favorável a esse Projeto de
Decisão, como resposta a esse ponto do progra
ma econômico, divulgado pelo assessor Jorge
Murad, da Presidência da República, pessoa ínti
ma da família do Planalto.

Há outra questão, Sr. Presidente, também de
mérito. Pergunto às SI"" e aos Srs. Constituintes
qual a soberania que a Assembléia Nacional
Constituinte terá na hora de deliberar sobre o con
ceito de empresa nacional, se esse ponto do pro
grama, divulgado pelo assessor Jorge Murad, já
está sendo aplicado? Qual a soberania que a As
sembléia Nacional Constituinte tem para deliberar
sobre as relações econômicas do Brasil com os
demais países? Já existe um plano econômico
sendo aplicado, conforme divulgado hoje pelos
jornais? Qual a soberania que uma decisão da
Assembléia Nacional Constituinte terá para apre
ciar as relações internacionais do Brasil se, na
prática, o Executivo já define e aplica uma política
de relações internacionais, comprometendo a so
berania deste País no tratamento e na negociação
da dívida extema? Não vamos tapar o sol com
a peneira. O Regimento Interno nos permite tomar
esse deliberação. Esta é a minha primeira discor
dância do parecer do nobre Relator da Comissão
de Sistematização, pois o § 79, do art. 59, é claro:

"Os Projetos de Decisão destinam-se a so
brestar medidas que possam ameaçaros tra
balhos e as decisões soberanas da Assem
bléia Nacional Constituinte".

Portanto, regimentalmente esta Comissão terá
que se posicionar favoravelmente ao Projeto de
Decisão do nobre Constituinte Paulo Ramos. Mas
fiz questão de frisar aqui - e estou repetindo-o
para concluir meu pronunciamento - o mérito
do Projeto de Decisão Vamos entrar no mérito.
Não vamos usar artifícios regimentais, pois seria,
"forçar a barra". Vamos aplicar o Regimento Inter
no sobre aquilo que permite a decisão soberana
e entrar na discussão do mérito Essa questão
está ameaçando as decisões soberanas da As
sembléia Nacional Constituinte.

Por isso, Sr. Presidente, SI""e Srs. Constituintes,
encaminho favoravelmente o Projeto de Decisão
do nobre Constituinte Paulo Ramos e peço aos
membros desta Comissão que se posicionem da
mesma forma (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Com
a palavra o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, SI""e Srs. Constituintes, ao longo dos
trabalhos desenvolvidos na Assembléia Nacional
Constituinte, verificamos que, paralelamente, al
gumas medidas vêm sendo adotadas pelo Gover
no, pressionado que está pelos credores interna
cionais, no sentido de levar nossa economia à
mais completa desnacionalização.

Sabemos, de antemão, que o Brasil não tem
sido, ao longo de sua História, um país soberano,
não obstante ser um país extremamente rico, com
potencialidades e com possibilidades de dar a
seu povo a desejada felicidade, através da justiça
social, na medida em que nosso modelo econô
mico estivesse voltado para os interesses dos bra
sileiros.

Já houve quem disesse que o Brasil é adminis
trado pela divida. Perdemos a oportunidade, nesta
Assembléia Nacional Constituinte, por decisão
ainda pendente na Comissão de Sistematização,
de promover a mais rigorosa auditoria da dívida
externa brasileira, fiscalizada pelo Poder Legisla
tivo. Não uma auditoria que fosse promovida e
executada simplesmente por aqueles que são alia
dos até dos credores internacionais. De qualquer
maneira, resolvi - em função da velocidade com
que verificava o tratamento dispensado à nossa
dívida externa, quando os credores pretendem
converter uma dívida reconhecidamente fraudu
lenta em capital de risco - apresentar o projeto
de decisão ora em discussão.

Sabemos - e faço questão de frisar que a
dívida foi contraída de forma comprovadamente
fraudulenta -que não haverá a entrada em nosso
País de nenhum capital. Disse, na exposição de
motivos, que eles pretendem investir a fraude,
e isto significa dizer ampliá-Ia.

O ilustre Relator da Comissão de Sistemati
zação argúi uma preliminar, dizendo que só se
justifica a propositura de projetos de decisão que
sejam destinados a sobrestar medidas que pos
sam ameaçar os trabalhos e as decisões sobera
nas da Assembléia NaCIOnal Constituinte. O Ante
projeto do Relator da Comissão de Sistematiza
ção, objeto de emendas e que será discutido a
partir de sábado, diz o seguinte:

"O Estado é o instrumento e a mediação
da soberania do povo."

Diz, ainda, em seu art. 7°:
"São tarefas fundamentais do Estado:
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1-garantir a mdependência nacional pela
preservação de condições políticas, econô
micas, científicas, tecnológicas e bélicas que
lhe permitam rejeitar toda tentativa de interfe
rência estrangeira na determinação e conse
cução dos seus objetivos internos."

Fico a me perguntar: quais são os objetivos
do povo brasileiro? Tenho certeza absoluta de
que, se' consultado, o povo há de dizer que o
seu objetivo interno é a preservação da indepen
dência e da soberanis nacional.

Dizainda o art. 10:
"Art. 10. A inviolabilidade desta Constitui

ção" - é importante este aspecto - "rege as
relações internacionais do Brasil,à luz dos princí
pios constantes de Declarações Internacionais de
Direito de que seja signatário, com ênfase nos
seguintes:

1-O da independência nacional;

111- O do direito dos povos à soberania e auto
determinação."

Sabemos que hoje, o Brasil,em função da dívi
da externa, não tem possibilidades de autodeter
minar-se. O Brasil é um país dominado, um país
colônia. E é em função disso que não temos con
dições de implantar um regime democrático.

Dizo inciso 11, do art. 11, do Anteprojeto:
"lI- a instauração de uma ordem econômica

justa e equitativa, com a abolição de todas as
formas de dominação de um Estado por outro."

Os textos que acabei de ler, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, fazem parte do anteprojeto em dis
cussão, que certamente redundará na Carta Mag
na a reger a vida deste País. Portanto, as decisões
da Assembléia Nacional Constituinte correm o
risco de previamente estarem sendo sobrestadas
em função da conversão de uma dívidaem capital
de risco, dívida impagável por todos os titulos,
dívida escusa, contraída comprovadamente atra
vés das mais descamadas formas de corrupção.

A Câmara dos Deputados, na Sessão Legis
lativa anterior, aprovou a Constituição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito para tratar ex
clusivamente da dívidaexterna. Na sua conclusão,
a Comissão determinou que deveria ser feita uma
rigorosa auditoria da dívida externa. Até hoje, o
povo brasileiro não teve força política para exigir
o cumprimento dessa determinação, e o Poder
Legislativoencontra-se desrespeitado e desmora
lizado porque a decisão dessa Comissão Parla
mentar de Inquérito ainda não foi cumprida.

De qualquer maneira, ainda existe um mérito.
Diz o nobre Relator que para que tal crime seja
perpetrado - o crime da conversão da dívida
externa em capital de risco - há necessidade
de um início de execução. Afirmao nobre Relator
que as preocupações, não só do autor mas de
todos os signatários do Projeto de Decisão, se
fundamentam nas notícias de jornaL Talvez ima
gine ou pretenda o Relator que as medidas sejam
tomadas para, então, em função até da avaliação
das suas conseqüências, a Assembléia Nacional
Constituinte se posicionar.

Sabemos, também, que o Poder Executivo, na
área econômica, tem tomado inúmeras iniciativas
que sequer passam pelo crivo do Congresso Na
cionaL Uma dessas iniciativas, que não Só não
passou pelo Congresso Nacional, mas também
sequer passou pelo partido que deveria, na ínte-

gra, dar sustentação política ao Governo - e não
o fazporque o Governo não cumpre o seu progra
ma -, foio Plano Bresser, que não recebeu qual
quer consulta ou qualquer opíruàodo Poder Le
gislativo.Sabemos que o Ministroda Fazenda des
ceu do seu pedestal simplesmente para fazer aqui
uma exposição do indefensável, já que o Plano
de S. Ex"não só arrocha o salário do trabalhador,
mas já inicia a abertura, abre perspectiva à intro
missão maior do capital multinacional no nosso
País.

De qualquer forma, o objetivo dos credores in
ternacionais consiste na desnacionalização total
da nossa economiajé combalida, que não poderia
resistir a uma conversão desse tipo, mesmo míni
ma, considerando o volume da dívida.

Fizemos questão de distribuir a todos os inte
grantes da Comissão de Sistematização - e espe
ro que o tenham lido - artigo publicado no Jor
nal do Brasil, de autoria do Jornalista Barbosa
Uma Sobrinho, homem de vida pública conhe
cida, homem cujas posições em defesa dos inte
resses nacionais não podem sequer ser colocadas
sob suspeição. DizBarbosa Lima Sobrinho:

"Vai crescendo o número dos que defen
dem a transformação da dívida externa do
Brasil em investimentos do capital estran
geiro."

Dizmais:

"Para muitos, a idéia merece aplausos, co
mo o meio de nos libertarmos do peso enor
me da dívida externa. Mas vamos convir que
essa proposta exige mais números do que
palavras."

Diz, ainda, em outra parte:

"Suponhamos que a alienação das ações
do Governo brasileiro não desse senão para
reduzir de dez bilhões a dívida externa que
não conseguimos pagar. Que significaria is
so? Que continuávamos a dever quase cem
bilhões de dólares, num país empobrecido
pela alienação de seu patrimônio público, O
que não poderia deixar de agravar a posição
do devedor, forçado, mas uma vez, a men
digar dinheiro novo para o pagamento de
juros vencidos, em face de uma dívida exter
na marcada pela eternidade."

Vejam bem V. Ex"S que dez bilhões correspon
dem a menos de 10% da nossa dívida.Fizquestão
de distribuir a todos os membros da Comissão
de Sistematização uma nota de artigo publicada
no Jornal do Brasil. onde se diz que, comprova
damente, dez bilhões de dólares seriam suficien
tes para comprar todas as empresas nacionais
aqui existentes.

Diz, então, o Relator que precisamos esperar
uma iniciativade execução, já que ela não existe.

Mas hoje, quinta-feira, 9 de julho, o Assessor
direto do Presidente da República, Sr. Jorge Mu
rad, além de já propor a conversão da dívida em
capital de risco sugere outras medidas.

É preciso que os membros da Comissão de
Sistematização detenham-se na leitura do artigo
publicado hoje no Jornal do Brasil, onde é trans
crita a proposta entreguista, desnacionalizante,
Impatriótica, do Sr. Jorge Murad.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tive a oportu
nidade de dizerem reunião da Comissão de Siste-

matização, quando era apreciado o projeto de
decisão de auditoria da dívidaexterna, que o povo
brasileiro espera que os seus representantes na
Assembléia Nacional Constituinte sejam pelo me
nos patriotas.

Temos divergências ideológicas, certamente.
de posições, mas não podemos tê-Ias no mo
mento de defender os mais altos interesses nacio
nais.

Espero, sinceramente, que os membros da Co
missão de Sistematização pelo menos permitam
que essa questão seja discutida pelo Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte, que é o foro
mais amplo e que, há de expressar a vontade
nacional. Que esse projeto não seja truncado atra
vés de preliminares que não se justificam.

Estou convencido de que o Governo brasileiro
estará mais fortalecido para negociar com os cre
dores internacionais se, porventura, a Assembléia
Nacional Constituinte der uma demonstração de
que pretende fazer prevalecer os mais altos inte
resses nacionais. Não tenho dúvida de que esta
dívida está-se eternizando e a sua conversão em
capital de risco em terntório nacional há de ser
mais uma forma de dominação.

Apelo aos Srs. Constituintes no sentido de que
ponham a mão na consciência e meditem sobre
ISSO. O povo brasileiro.por demais explorado, não
pode mais continuar sendo explorado pela ação
daqueles que aqui estão para defendê-lo. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) - Con
cedo a palavra ao Constituinte LuizSalomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Constituintes, o projeto de
autoria do Deputado Paulo Ramos é sobretudo,
extremamente oportuno. Estamos assistindo a
uma onda de entreguismo e alienação da sobe
rania nacional que talvez não tenha paralelo em
toda a história econômica do País. É importante
frisar que o companheiro Paulo Ramos procura
obstar uma tentativa clara, que está articulada na
política do Poder Executivo, como em algumas
iniciativas a que assistimos na Comissão da Or
dem Econômica, de simplesmente internaciona
lizara economia brasileira.Não se trata de retomar
uma linha neocolomalista de entregar determi
nados interesses setoriais ao capital estrangeiro.
E uma tentativa de, simplesmente, derrubar as
fronteiras econômicas e equiparar as subsidiárias
das multinacionais às empresas genuinamente
brasileiras.

Vejam os Srs. Constituintes que esta proposta,
consubstanciada na entrevista do secretário parti
cular Jorge Murad, desligada de uma política in
dustrial, visa tão-somente a oferecer ao capital
estrangeiro mais incentivos, melhores condições
de dominação das empresas nacionais.

Numa discussão de caráter mais técnico com
o nobre Constituinte Paulo Ramos, procurei mos
trar-lhe que as condições de conversão da dívida
em capital de risco existem hoje. Durante o perío
do da ditadura militar o czar da economia, nobre
Constituinte Delfim Netto, que àquela altura era
Ministro,procurou os grandes grupos internacio
nais e ofereceu-lhes a possibilidade de converter
a divida em participação acionária. Esses grupos
jamais tiveram interesse em fazê-lo.Por quê? Por
que dispunham de um mecanismo de segurança
que a dívidacontratada lhes assegurava. Qualquer
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que seja o resultado econômico-financeiro de um
exercício de uma empresa devedora, ela tem o
compromisso de pagar os juros, as amortizações,
os spreads e todos os adicionais cobrados nas
operações de crédito dessa natureza. Nunca hou
ve mteresse do capital estrangeiro em associar-se
à economia nacional para correr os riscos da ativi
dade econômica normal em nosso País. Ele sem
pre prefenu, sobretudo com os incentivos da legis
lação da bitributação, valer-se da segurança que
as operações de crédito lhe garantiam, sobretudo
no momento em que o País gerava saldos comer
ciais e divisas necessárias aos pagamentos.

Essa proposição está contida na entrevista, ela
embute, de forma sorrateira, às escondidas, a con
cessão de novas vantagens ao capital estrangeiro
para perrmtrra redução do grau de endividamento
da economia brasileira. Dissociada de uma polí
tica industrial e agropecuária, que tem sido defen
dida por alguns Constituintes nesta Assembléia,
essa proposta, como aquelas apresentadas e ven
cedoras na Comissão da Ordem Econômica, tor
na as empresas nacionais absolutamente equipa
radas às empresas estrangeiras, com acesso aos
incentivos fiscais, ao crédito favorecido. Isso vinha
sendo proposto no Plenário da Comissão da Or
dem Econômica e está contido nessa entrevista,
só que simplesmente internacionalizando a eco
nomia brasileira num grau ainda mais profundo
do que o atual. O que significa isto? O suicídio
do capital genuinamente brasileiro; a entrega das
empresas, sobretudo as mais endividadas, públi
cas e particulares, aos grupos econômicos capita
lizados do estrangeiro; significa,necessariamente,
a alienação da soberania nacional, a derrota de
anos e anos das bandeiras de lutas do naciona
lismo e da reafirmação dos interesses desta Na
ção frente ao capital estrangeiro.

De modo que, Sr" e Srs. Constituintes, a pro
posta do Constitumte Paulo Ramos é oportuna
e absolutamente essencial, na medida em que
visa a criar uma barreira a essa investida desas
sombrada, que cooptou importantes assessores
do Presidente da República, que feriu, no centro
do poder nacional, a nossa soberania, introdu
zindo sorrateiramente, pela porta dos fundos do
Palácio, defensores do capital estrangeiro num
grau nunca visto na história econômica do País.

De outra parte, o fato de estar sob ameaça
a própria soberania nacional toma claro que a
soberania da Assembléia Nacional Constituinte
também está ameaçada. É por isto que o projeto
do Constituinte Paulo Ramos tem de ser apre
ciado essencialmente no seu mérito e muito me
nos do ponto de vista formal do Regimento, ponto
de vista que, no parecer do nobre Constituinte
Bernardo Cabral, não está fundamentado nos
reais princípios que serviram de base ao Regi
mento Interno da Constituinte. O que está em
jogo é a soberania nacional e, como um corolário
desta, a soberania da Assembléia Nacional Consti
tuinte. O que está em jogo é a entrega das empre
sas nacionais, do patrimônio público e privado
genumamente brasileiros à sanha, aos interesses
e ambições do capital internacional.

Sr. Constituintes, é fundamental examinarmos
com espírito público a proposta do Constituinte
Paulo Ramos; precisamos, sobrepondo-nos à ca
misa-de-força do Regimento, examinar, nomérito,
a sua oportunidade e relevância para, finalmente

decidirmos pelo seu encaminhamento ao Plená
rio da Assembléia Nacional Constituinte. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) - Com
a palavra o nobre Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, venho à tribuna hi
potecar solidariedade ao Constituinte Paulo Ra
mos, que apresentou em boa hora esse projeto
de resolução.

Aprofundei-me no estudo da dívidaexterna bra
sileira.Fizvários pronunciamentos sobre o assun
to, desde que assumi o mandato no Senado da
República. Hoje sou membro da Comissão que
apura as origens da dívida externa brasileira, no
Senado da República.

Sr. Presidente, de 1970 a 1986 o País captou
no exterior, em números redondos, 200 bilhões
de dólares. Desses 200 bilhões de dólares -le
vantamento feito pelo Banco Central - cerca de
184 bilhões de dólares voltaram como pagamen
to do serviço da dívida externa brasileira. Apenas
16 bilhões de dólares foram contabilizados inter
namente, e amda devemos 110 bilhões de dóla
res, de acordo com essa matemática, que não
dá para se entender.

Sr. Presidente, Srs, Consntumtes, o Brasil não
decretou moratória; o Brasil estava falido O País
tinha um superávit de 1 bilhão e 200 milhões
de dólares mensais, que contabilizavam, anual
mente, cerca de 12 a 13 bilhões de dólares, para
pagar os juros da dívida externa. A partir do mo
mento em que esse superávit caiu a apenas 140
milhões de dólares mensais, não houve como
pagar os juros da dívida.Então foi decretada, com
pompas e honrarias, a moratória da dívidaexterna
brasileira.

Hoje há euforia por parte do Ministro Bresser
Pereira, porque o País voltou a ter um superávit
de 1 bilhão e 200 milhões de dólares na balança
comercial e está pronto para recomeçar o mesmo
esquema: 1 bilhão mensal, 12 bilhões anuais para
pagamento do serviço da dívida. E contmuarnos
devendo 112 bilhões de dólares! Não devemos
nada, esta é uma realidade.

Tivemos na históna política do Brasil fatos con
tristadores, a exemplo da Ught, cujo patrimônio
reverteria ao País três anos após a compra do
seu acervo pelo Governo do Presidente Geisel.
E hoje, Sr. Presidente, vemos o Presidente da Re
pública declarar, reiteradamente, que reserva de
mercado só existe no campo da informática e
do petróleo. Mas, na Consntuínte, tentaram derru
bar o monopólio estatal do petróleo, consequido
numa luta de anos, da qual tive a honra de parti
cipar.

Nada devemos, no entanto querem entregar
ao capital internacional o controle total da econo
mia brasileira. As autoridades declaram que te
mos de abrir nossas empresas aos grandes capi
tais internacionais, capitais que chegam aqui por
que a mão-de-obra é barata - neste momento,
o salário-mínimo é de Cz$ 1.969,92, e uma cesta
básica, por baixo, é de Cz$ 1.700,00. Pagam
royalties ao exterior pela fabricação do produto
no Brasil; remetem o lucro indiscriminadamente,
sem controle, através da rede bancária, e nós con
tinuamos sendo um país de 40 milhões de brasi
leiros que vivem em estado de miserabilidade,

com uma criança morrendo de inanição no Nor
deste, de quarenta em quarenta segundos.

Sr. Presidente, a história das multinacionais, ho
je conhecidas como trilaterais, é por demais co
nhecida Verifico, contristado, que a chamada No
va República é mais entreguista do que os gover
nos autoritários e ditatoriais. DIZ-se às escêncaras,
às claras: é preciso deixar entrar o capital interna
cional para salvar a economia nacional.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, esse capital
é muito barato, porque vem em dólar e compra
qualquer empresa brasileira na hora que desejar.
Se não tivermos acuidade e sentimento de nacio
nalidade - nós, que continuamos sendo colônia
- seremos uma colônia muito mais miserável
do que fomos no passado. Dizem que Cabral,
ao chegar ao Brasil, às costas de Porto Seguro,
disse 'Terra à vista!",e estamos pagando até hoje.
E uma realidade. Aterra à vista a que ele se referia,
no sentido figurado, estamos pagando a prazo
desde 1500, neste País.A dívidaexterna brasileira,
micialmente com o poder colonialista inglês, vem
se arrastando. Em determinados momentos hou
ve impressão de que o Brasil caminharia no sen
tido de sua libertação econômica, e estamos ven
do que, infelizmente, fatos contristadores vêm
ocorrendo, trazendo o desespero, a desilusão à
população brasileira.

Faço apelo aos nobres Constituintes no sentido
de que aprovemos o projeto do nobre Constituinte
Paulo Ramos, a fim de que possamos dar espe
rança ao povo brasileiro. Neste momento, nós,
Constituintes, estamos defendendo nosso País.
Não sou contra os Estados Unidos e as grandes
capitais mternacionais, porque eles tentam, na
realidade, tirar as suas vantagens. Sou contra, sim,
os brasileiros que abrem nossas portas no sentido
de que se implantem monopólios e oligopólios
dentro de nosso País.

Eram essas, Sr. Presidente, as considerações
que queria deixar registradas neste momento em
que discutimos o Projeto de Resolução n° 4, do
nobre Constituinte Paulo Ramos.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Haroldo Uma.

O SR CONSTITUINTE HAROLDO UMA - Sr.
Presidente, aproveito a oportunidade para exter
nar aos Constituintes aqui presentes meu ponto
de VISta a respeito do Projeto de Decisão que,
em boa hora, o Constituinte Paulo Ramos apre
sentou.

DIZ S. Ex"que se trata de um projeto para vedar,
a qualquer título, a conversão da divida externa,
no todo ou em parte, em capital de risco, e que
a proposição se volta para a defesa dos interesses
nacionais.

O Projeto de Decisão, pelo que consta no Regi
mento Interno, destina-se a sobrestar medidas
que possam ameaçar os trabalhos e as decisões
soberanas da Constituinte. Visaa sustar algumas
medidas que estão sendo encaminhadas pelo
Executivo e que, se adotadas; prejudicarão decí
sões que estão sendo discutidas na Constituinte.

O anteprojeto em elaboração nesta Comissão
tem um capítulo relacionado com a soberania
nacional. Precisamente, verifica-se no País que
a soberania nacional está sendo esmagada. À me
dida que se está discutindo, proposta pelo ilustre
Constituinte Paulo Ramos, é parcial, limitada e
insuficiente. Seria o mínimo, porém, que nós,



Agosto de 1967 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Sábado 8 223

Constitumtes, poderíamos fazer para sustar esse
processo, 'que, na verdade, é desconhecido no
Brasil. Nãotemos conhecimento de que no Brasil
tenham existído-proposiçôes tão deslavadamente
entreguistas como as que estão sendo feitas hoje
pelo Govemo José Samey. Por conseguinte, pro
vidências desse tipo visam a sustar algumas medi
das que, se tomadas, prejudicarão em defmítívo
proposições ainda em fase de discussão na Cons
tituinte.

Levo, pois, ao conhecimento dos membros da
Comissão - evidentemente os Srs. ConstItuintes
já receberam os avulsos - algumas considera
ções a respeito do assunto

, O Sr. Jorge Murad, secretário particular do Pre
sidente José Sarney, trouxe a público o docu
mento Estratégia para o Desenvolvimento,
do qual alguns artigos seria importante salientar.
Em um determinado ponto desse documento o
Sr Jorge Murad diz que é necessário incentivar
os investimentos estrangeiros nas áreas de infor
mática, microeletrônica, novos materiais e biotec
nologia. Ora, Sr. Presidente, precisamente a ques
tão de reserva de mercado na área de informática
ainda está sendo discutida na Assembléia Nacio
nal ConstItuinte. Não se pode, por conseguinte,
aceitar decisão do Executivo que venha a preju
dicar aberta, acmtosa e frontalmente as propo
sições que aqui estamos discutindo e, especial
mente, as decisões que, ao que tudo indica, toma
remos, a prevalecer o sentimento patriótico e não
o ponto de vista antínacional e entreguista.

Mais adiante, Sr. Presidente, diz o documento
da lavra do secretário particular do Sr Presidente
da República, conforme publicação do Jornal
do Brasil de hoje, dia 9 de julho, que é necessário
estabelecer liberdade para "instalação de qual
quer empreendimento no País, não necessitando
de licenças ou autorizações do Govemo Federal,
exceto quando tais investimentos demandarem
subsídios ou incentivos federais."

Ou seja, os grupos estrangeiros que preten
derem assaltar o País poderão fazê-lo; não preci
sarão mais de licença, a não ser que careçam
de ajuda do nosso Governo. Aí, sim, será preciso
discutir, pois os incentivos federais não mais irão
subsidiar os assaltantes estrangeiros que chegam
ao País.

Prossegue o documento, no item VI:

"Liberação da dívida extema para conver
são em capital de riSCO, estimulando suas
aplicações em investimentos considerados
básicos."

Ora, Sr. Presidente, o próprio documento repete
o que diz o Constituinte Paulo Ramos em sua
proposição, ao citar que, nas condições atuais,
bastariam 10 bilhões de dólares para a aquisição
das 50 maiores empresas brasileiras ou para seu
controle acionário.

Sr. Presidente, em outro trecho, no item lll,diz
o documento do Sr Jorge Murad:

"Não há restrição de crédito de organis
mos financeiros nacionais a qualquer em
preendimento que tivesse metade do con
trole em mãos de residentes no País."

E aqui retorno à temática reacionária com que
se está tentando empulhar esta Constituinte, isto
é, considerar-se-á empresa nacioanl aquela cujo

dono resida no Brasil- ou seja, qualquer gerente
da Volkswagen, da ShelI, da Esso, enfim, qualquer
alemão, americano, qualquer estrangeiro que
aqui resida. Se a pessoa fIXOU residência aqui diga
mos, na semana passada, sua empresa será con
siderada nacional, segundo o documento do Sr.
Jorge Murad, da Presidência da República.

Sr. Presidente, com toda sinceridade, eu diria,
que a proposta do Constituinte Paulo Ramos, em
bora deva ser aprovada, é absolutamente insufi
ciente para conter esse assalto ao País. O docu
mento do Sr. Jorge Murad representa, em verdade
um ato de traição nacional. Digo-o com toda res
ponsabilidade. Num país sério, ou seja, na França,
no Estados Unidos, quem fizesse seria preso de
Imediato, e o Presidente da República, caso não
tivesse exonerado esse Cidadão, no dia seguinte
poderia ser considerado traidor da pátna e sofrer
um processo de impeachment.

Isso é o que estamos vivendo, companheiros.
Se agora, na hora da votação dessa medida ele
mentar de defesa da nacionalídade brasileira os
Srs. Constituintes se retirarem do recinto para não
dar quorum, estarão compactuando com esse
entreguismo, com a atmosfera antinacional que
toma conta deste Congresso e que só se distingue
do periodo da ditadura rmhtar, da época mais
negra de Delfim Netto, em um aspecto: é mais
estúpida, mais abertamente deslavada. Delfim
Netto, em termos de entreguisrno, era mais inteli
gente, mais retocado Não se encontrava um do
cumento de Delfim Netto, que fosse tão estúpido,
tão imbecil, tão entrequísta, tão escrito no estran
geiro como este!

É preciso que a Constituinte se conscientize
de que a Pátria brasileira, que aqui representamos,
está posta em questão. Os interesses nacionais
estão sendo agudamente contrariados. É preciso
que pelo menos em medidas elementares, insufi
cientes como que agora estão sendo propostas,
estejamos à altura dos interesses do nosso povo.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Com
a palavra o Sr. Constituinte Lyzâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYZÂNEAS MACIEL
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, dizíamos, há
pouco, que a Comissão de Sistematização até
agora nada de substancial aprovou em beneficio
do País. Nas questões primordiais, nas questões
fundamentais, não se passou das preliminares,
mesmo assim em reuniões exaustivas e com vá
rias manobras. Na verdade, o País sente que este
importante órgão pode torna-se a grande farsa
da Assembléia Nacional Constituinte.

Hoje vamos assistir a mais um capítulo desta
farsa. Temos certeza absoluta de que nada será
aprovado; temos certeza absoluta de que este ver
dadeiro assalto consentido às empresas nacionais
passará em brancas nuvens e a Assembléia Na
cional Constituinte nada fará É uma profecia triste
emente célebre. Esta Cormssão de Sistematiza
ção, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nada apro
vará de interesse para o País. Irá apenas resguar
dar-se para homologar o que foideterminado pelo
poder constituído e sua eventual maioria.

Em 1966, o Sr. Roberto Campos, hoje Senador
da República, apresenta um projeto de lei muito
semelhante a essa tentativa de impostura, a essa
verdadeira safadeza política - não há outro nome

para defini-la, Sr. Presidente. Qual é o título do
Sr. Murad? Genro do Predidente da Repúblícal
Este, o título maior do economista que quer entre
gar este País através de propostas como esta.
O Sr. Roberto Campos, repito, apresentou, em
1966, projeto semelhante, que, entre outras coi
sas, dizia que a lei que criava o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço se destinava a atrair o capi
tal estrangeiro, com isenção de quaisquer ônus
e encargos SOCIais. Essa impostura que estamos
vendo hoje aqui, e que o Projeto Paulo Ramos
em boa hora tenta repelir, repete a mesma pro
posta, castigada, velha, cínica, feita pelo atual Se
nador Roberto Campos, em 1966.

Naquela época, VIsava-se a atrair o capital es
trangeiro com a isenão dos ônus e encargos so
ciais e trabalhistas Agora pretende-se promover
a desnacionalização de empresas nacionais. Tudo
ISSO se insere em um elenco de providências que
fará com que este País, já tão espohado e roubado,
seja defímtívernente emasculado na sua sobera
nia.

Sr. Presidente, recentemente foi preso nos Esta
dos Unidos o Sr. Tony Gebauer, estelionatário
e banqueiro internacional. É bom que se relembre
esse episódio todas as vezes em que se falar em
divida externa, por tratar-se de um verdadeiro ba
tedor de carteiras, que, no Morgan Trust, recebia
comissões em dólares desses mesmos brasileiros
que hoje estão sentados ao nosso lado e que,
à época, negociava a divida externa - os mesmas
brasileiros que ocupavam postos-chaves desta
República.

Tony Gebauer está preso nos Estados Unidaos.
Até aí, nada de mais, Sr. Presidente! Nada há
de mais em que um banqueiro seja estelionatário,
em que um banqueiro tenha recebido comissões
em dólares de outros punguistas nacionais, que,
repito, têm assento aqui, nesta Assembléia Nacio
nal ConstItuinte. Ele está preso. E dizem que la
drão que rouba ladrão tem cem anos de perdão!
O grave, sério, triste, Sr. Presidente, Srs. Consti
tumtes, é que ele foi quem conduziu as negocia
ções de nossa dívida externa de 1981 e 1987!
Talvez fosse ele o interlocutor ideal, agora, do
Sr. Murad, talvez fosse ele o interlocutor ideal,
agora, dos atuais detentores da política econô
mica, Sr. Presidente. Vemos, no entanto, aqui, esta
Assembléia Nacional Constituinte verdadeira
mente inerme, impotente ante esse assalto con
sentido

O que fazer, Sr. Presidente? Só o tempo e a
hostória poderão dizê-lo. Estamos conscientes da
inteira inocuidade dessa proposta, mas sabemos
que um dia, neste País, ao compulsar nossos tex
tos históricos, alguém irá constatar essa falta de
verganha, essa impostura, esse cirusrno com que
são conduzidos os interesses nacionais. Um dia
vamos ser julgados por isto, Sr. Presidente.

Com essa desesperança, com esse verdadeiro
ceticismo, que hoje contagia também grande par
te do povo brasileiro, sabemos antecipadamente
o que acontecerá daqui a pouco: ningém atentará
para a gravidade desse fato, nmguém ouvirá nos
sas denúncias, nossas preocupações. E o País
será cada vez mais entregue, com o sornso cínico
de quem fala: "não adianta falar, não adianta pro
testar; temos o rolo compressor; maioria é maio
ria" Como ocorreu há pouco, quando um ilustre
Constituinte, ainda cultor do salazansmo, diziaque
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"maioria é maioria", em cima dessas pobres ma
nifestações.

Todavia, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, há
algo que eles realmente não podem fazer. Tenho
dito sempre que o entreguismo pode fazer tudo,
Sr. Presidente. Pode quebrar o monopólio do pe
tróleo; pode até fazer retroagir, no tempo e na
história, a reforma agrána; pode esmagar o relató
rio da Comissão de Educação; pode votar certas
matérias que teriam até pudor de votar em uma
situação normal; pode até distribuir dez mil car
gos, Sr Presidente, para conseguir resultados
aqui. A propósito, eu soube até que há grupos
de Constituintes que até perguntam ao Presidente
José Sarney - o último biônico deste País, se
S. Ex' quer cinco ou seis anos de mandato. Fazer
isse tipo de indagação ao Presidente da República!
Inclusive, pessoas que até pouco tempo conde
navam o entulho autoritário agora o invocam, co
mo se a lei de Segurança Nacional, essa excres
cência que envergonharia qualquer país demo
crático do nundo, pudesse agora ser novamente
invocada! Tudo isso para prejudicar os trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte. O Secre
tário de Segurnaça desta cidade, depois que a
polícia espaldeirou bancários e parlamentares, te
ve o desplante de, na mesma noite, ir à televisão
aos meios de comunicação, dizer que a ação da
policia foi brilhante. Anteontem, diante daquela
magnífica demonstração de cinismo, de preocu
pação com a devolução do direito primário de
se eleger o primeiro mandatário deste País, decla
rou S. Ex' "Não vamos usar mísseis; vamos usar
apenas cassetetes, cães de caça e gás lacrimo
gêneo". Isto acontece aqui, na Capital do País.
E cremos, no entanto , que nada há a obstar
o funcionamento normal desta Assembléia Nacio
nal Constituinte

Sr. Presidente aqui se diz claramente, através
de um orgão de imprensa: vamos entregar as
empresas nacionais! O curioso é que não há mais
disfarce. O Mimstro da Fazenda, numa atitude
amolecada, sentou-se nesta mesa, virou seu tra
seiro para o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte e, com o mesmo cinismo do genro
do Presidente, disse "aumentamos o salário dos
'trabalhadores".

Nada disso, porém nos impressiona, Sr. Presi
dente, nada disso nos comove ou faz demover
essa escalada para entregar o Pais Então, que
fazer? Temos que continuar lembrando com in
dignação, mas até com humildade, que um dia
seremos julgados neste País, assim como essas
eventuais maiorias.

Estamos aqui, sem ingenuidade, na certeza de
que o Projeto Paulo Ramos, como disse muito
bem o Líder Haroldo Uma, não é completo, aca
bado, mas uma simples tentativa de colocar um
paradeiro russo, Mas não será aprovado, Sr. Presi
dente. Num senta-levanta meio despudorado, va
mos negar aprovação a esse projeto. E, como
não está sendo alterada aquela necessidade de
sobrestar medidas que visem ao funcionamento
normal da Assembléia Nacional Constituinte, de
que vale o apego a um termo regimental? A letra
da lei é fna, o que vivifica é seu espírito. E, se
entregarmos essas empresas nacionais, de que
adianta cumprir o Regimento?

Estamos realmente numa posição muito dificil
Apelamos para os Srs. Constituintes no sentido
de que não se repita, em 1987, a proposta cínica

e entreguista de Roberto Campos, refeito agora
pelo genro do Presidente - este o seu título maior
para que não se repita em 1987, o cinismo que
fez com que chegássemos à situação atual; para
que não se repitam em 1987, aquelas medidas
infelizes tomadas por homens às vezes inteligen
tes e brilhantes, mas totalmente sem escrúpulos
e sem a menor parcela de dignidade para com
os anseios e interesses do País! (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Nélson Carneiro) - Não
havendo mais oradores inscritos, concedo a pala
vra ao nobre Constituinte Milton Reis.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes. Pouco antes
das 19:00h telefonou-me o Presidente desta Co
missão, Prof. Afonso Arinos, comunicando-me
que eu havia sido designado Relator-substituto
do ilustre Constituinte Bernardo Cabral quanto
aos relatórios que produziu, referentes aos Proje
tos de Decisão de na' 4 e 5, respectivamente,
dos nobres Constituintes Paulo Ramos e lram Sa
raiva

Quero deixar claro, de início, que o ilustre Rela
tor Bernardo Cabral e eu, quanto ao conteúdo
deste projeto de decisão, esposamos a tese defen
dida ardorosamente pelos ilustres Constituintes
signatários aqui presentes. Tão-somente quanto
ao aspecto regimental, esbarra no § 70 do art.
59, o Projeto de Decisão do Constituinte Paulo
Ramos, que honra a nossa AssembléiaNacional
Constituinte, pelo seu esforço, pelo seu talento,
pela sua.coragem cívica e, sobretudo, pelo seu
alto espírito público.

Preciso dizer, entretanto, que quando houve o
golpe de estado de 1° de abril de 1964 o Presi
dente João Goulart foi deposto, a dívida brasileira

, era tão-somente de 3 bilhões e 500 milhões de
dólares. O que quer dizerque, de 15 de novembro
de 1889 até 10 de abril de 1964, ao longo de
75 anos de vida da República, o Brasil devia, so
mente 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Em
pouco mais de vinte anos de regime militar e
discricionário, essa dívida se elevou para 108 bi
lhões de dólares.

Por outro lado é necessário esclarecer que a
Nova República não contraiu empréstimo algum
desde a sua instalação, a 15 de março de 1985
a não ser por algumas poucas renovações contra
tuais. Quero dizer ainda que antes da 11 Guerra
Mundial, logo após a vitória da Aliança Liberal
que sacudiu o Brasil pelas teses que defendia,
Oswaldo Aranha assumiu o Ministério da Fazenda,
e a libra esterlina era a moeda universal, àquele
tempo. Oswaldo Aranha mandou proceder a uma
auditoria na dívida brasileira, que montava, até
meados de abril de 1931, em torno de 110 mi
lhões de libras esterlinas; depois da auditoria, essa
dívida foi reduzida para pouco mais de 50 milhões
de libras esterlinas

Acredito, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que,
se efetivarmos uma auditoria na dívida externa
brasileira, por certo ela será reduzida em torno
da metade.

Desta maneira, o nobre Relator Bernardo Ca
bral, e eu designado há pouco, somos favoráveis
ao conteúdo do projeto de decisão do nobre
Constituinte Paulo Ramos. No entanto, regimen
talmente, o art. 59, em se § 70, não nos permite
que o aprovemos.

No que se refere às críticas feitas à Nova Repú
blica, ou a pessoas que a integram, a mim não
me cabe defendê-Ia, até por que não ficaria bem
fazer a sua defesa quando se acha presente a
esta reunião o nobre Líder do Governo, Deputado
Carlos Sant'Anna.

Sr. Presidente: deixo a tribuna, dizendo aos Srs.
Constituintes que nos alinhamos aos dtscursos
que ouvimos quanto ao mérito do projeto. Mas
a lei, lementavelmente a lei, o Regimento, lemen
tavelmente o Regimento, não nos permite que
aprovemos este projeto de decisão tão próprio,
que objetiva impedir a desnacionalização do País.
Sem dúvida alguma, ficaremos satisfeitos quando
encontrarmos um modusfaciendipara que pos
samos julgá-lo no mérito em algum momento
da Assembléia Nacional Constituinte ou - quem
sabe? - do Congresso Nacional. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Es
tão presentes, conforme me consta do livro res
pectivo, 75 integrantes da Corrussáo de Sistema
tização. Há, assim, número para a votação.

Vou proceder à votação na forma regimental.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, pediria a V. Ex' que procedesse
à votação nominal, nos termos do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - V.
Ex' necessita, para isso, do apoiamento de três
membros da Comissão. (Pausa.) Convoco o no
bre Constituinte Artur da Távola para proceder
à chamada

Devo esclarecer que o parecer é pela rejeição
do Projeto de Decisão. Os Srs. Constituintes que
estiveram de acordo votarão "sim", isto é, favorá
veis ao parecer; os Srs. Constituintes que não
estiverem de acordo votarão "não" - ou seja,
contrários ao parecer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Permita-me, Sr. Presidente. Quem votar "não" es
tará votando a favor da soberania do País.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Quem votar "não" estará votando a favor do Pro
jeto Paulo Ramos.

(Procede-se à chamada.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - En
cerrada a votação, vou proclamar o resultado: vin
te e seis votos "não", sete votos "sim". Total de
votos: trinta e três Não houve número.

Na forma regimental, convocamos uma reu
nião para amanhã, às 14:00h, a fim de conti
nuarmos a votação O Projeto na 5 entrará em
discussão A falta de número para votação não
impede a discussão da proposição seguinte, o
Projeto de Decisão na 5. A inscrição está aberta
Concedo a palavra ao Sr. Relator substituto, para
que proceda à leitura do parecer do Relator Ber
nardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDOLIMA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Ha
roldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDOLIMA - Sr.
Presidente, está criada uma situação de fato. As·
sim, pela evidência da falta de quorum solicito
a V.Ex' que encerre a reunião.
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Aten
dendo ao apelo generalizado dos membros da
Comissão de Sistematização, declaro encerrados
os trabalhos da presente reunião, convocando ou
tra para amanhã, às 14:00h, a fim de que tenha
mos a quarta oportunidade de apreciação do pro
jeto de autoria do nobre Constituinte Paulo Ra
mos.

Está encerrada a reunião.

9"Reunião extraordinária

Aos dez dias do mês de julho de mil novecentos
e oitenta e sete, às quatorze horas e trinta minutos,
no Plenário da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Sistematização, sob a Presidência
do Senhor Constituinte AluízioCampos, Primeiro
Vice-PresIdente, no exercício da Presidência, pre
sentes os seguintes Senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Alceni Guerra, Aloy
SIO Chaves, Antônio Carlos Konder Reis, Antonio
carlos Mendes Thames, Arnaldo Prieto, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid Carvalho,
Cristina Tavares, Edme Tavares, Fernando Be
zerra Coelho, Francisco Pinto, Haroldo Lima,
Francisco Rossi, Gastone Righi,Gerson Peres, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Inocêncio Oliveira,
Jamil Haddad, João Calmon, Joaquim Bevilac
qua, José Fogaça, José Jorge, José Lins, José
Maurício, José Paulo Bisol, José Thomaz Nonô,
José Ulisses de Oliveira, Lysâneas Maciel, Manoel
Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Lima, Milton
Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Osvaldo Coelho, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Plínio de Arruda Sam
paio, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Sigma
ringa Seixas, Siqueira Campos, Virgildásio de Se
na, Wilson Martins, Aécio Neves, Aldo Arantes,
Antonio Mariz,Bocayuva Cunha, Bonifácio de An
drada, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Enoc Vteira,
Hugo Napoleão, João Menezes, João Agripino,
João Natal, José Carlos Grecco, José Costa, José
Genoíno, Luiz Salomão, Michel Temer, Octávio
Elísio, Paes Landim e Vicente 8ogo. Estiveram
presentes, também, os Senhores Constituintes
Luiz Soyer, Rosa Prata, Ruy Nedel, Edmílson Va
lentim, Cardoso Alves, Lídice da Mata, Antomo
de Jesus, Raimundo Rezende, Adroaldo Streck,
Atila Lira, Matheus Jensen e Horácio Ferraz, não
membro da Comissão. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos, anunciando a distribuição de cópias
da Ata da reunião anterior, que foi aprovada, una
nimemente. Passando à Ordem do Dia, o Senhor
Presidente anunciou a seguinte pauta: 1) conti
nuação da votação do Projeto de Decisão n' 4,
de 1987 - do Senhor Constituinte Paulo Ramos,
que "Veda, sob qualquer fórmula, a conversão
da dívida externa, no todo ou em parte, em capital
de risco em território nacional"; 2) discussão e
votação do Projeto de Decisão n' 5, de 1987 
do Senhor Constituinte Iram Saraiva, que "Torna
obrigatória a transmissão, através da televisão e
do rádio, das votações nominais realizadas no
plenário da Constituinte". Diante da insuficiência
de número para votação do Projeto de Decisão
n' 4/87-ANC (item dois da pauta), o Senhor Presi
dente colocou em discussão o Projeto de Decisão
rr 5/87-ANC. Com a palavra, o Senhor Relator
Substituto, Constituinte Milton Reis, leu o Parecer

que conclui pelo encaminhamento do Projeto à
Presidência da Assembléia Nacional Constituinte,
propondo seja o mesmo transformado em Projeto
de Resolução modificativo do Regimento Interno
da Assembléia Discutiram a matéria os Senhores
Constituintes: Paulo Ramos, José Genoíno, Celso
Dourado, Ademir Andrade, Cardoso Alves,Oswal
do Lima Filho, Ibsen Pinheiro, VIrg~dásio de Se
nna, Nelton Friedrich, Lysâneas Maciel, Gerson
Peres e José Maurício. Encerrada a discussão das
matérias constantes da pauta, o Senhor Consti
tuinte Oswaldo Lima Filho apresentou requeri
mento pedindo que a votação das matérias se
desse pelo processo nominal, sendo o mesmo
aprovado. Para proceder à chamada nominal, o
Senhor Presidente convocou o Senhor Consti
tuinte Antonio Mariz.Procedida à votação nominal
do Parecer do Relator sobre o Projeto de Decisão
na 4/87-ANC, a matéria não foi deliberada em
razão da insuficiência de quorum. O Senhor
Constituinte Hugo Napoleão, em questão de or
dem, durante a votação, argumentou que a vota
ção deveria ser decidida por maioria absoluta,
de conformidade com o disposto no artigo 21
do Regimento Interno da Assembléia, e não com
base no artigo 33 do mesmo Regimento, por refe
rir-se o primeiro dispositivo às Comissões e Sub
comissões, e o segundo ao Plenário da Assem
bléia. Resolvendo, o Senhor Presidente indeferiu
a questão apresentada. Diante da falta de quo
rum, o Senhor Presidente convocou reunião pa
julho corrente, em horário a ser definido, desti

nada à apreciação final das matérias constantes
da Ordem do Dia desta reumão. Sobre esta deci
são da Presidência, levantaram questão de ordem
os Senhores Constituintes Gerson Peres, José Ge
noíno, Ademir Andrade e Brandão Monteiro, ten
do permanecido a decisão do Presidente sobre
a matéria. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas
e trinta e oito minutos. Deixaram de comparecer
os Senhores Constituintes: Adolfo Oliveira,Afonso
Arinos, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antonio
Farias, Bernardo Cabral, Fernando Lyra, Carlos
Chiarelli, Darcy Pozza, Egídio Ferreira Lima, Eral
do Tinoco, Fernando Gasparian, Fernando Henri
que Cardoso, Francisco Benjamin, Francisco
Dornelles, Jarbas Passarinho, João Herrman Ne
to, José Freire, José Geraldo, José Ignácio Fer
reira, José Luiz Maia, José Richa, José Santana
de Vasconcellos, José Serra, Luiz Eduardo, Luis
Ignácio Lula da Silva, Mário Assad, Nilson Gibson,
Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Prisco Viana, Ricar
do Fíúza, Roberto Freire, Rodrigues Palma, San
dra Cavalcanti, Severo Gomes e Theodoro Men
des. O inteiro teor desta reunião foi gravado, de
vendo ser publicado no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte e constituir-se-á na Ata cir
cunstanciada dos trabalhos. E, para constar, eu,
Maria Laura Coutinho, lavrei a presente Ata que,
após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízto Campos)-Alista
de presença acusa o comparecimento de número
reqimental de Srs. Constituintes.

Está aberta a reunião.
Foi distribuída a Ata do dia 9 de julho.jmtem,

aos Srs. Membros da Comissão. Não have~

quem apresente reclamação ou requerimento so- '
bre a Ata, a mesma está aprovada.

Na reunião de ontem, foi discutido o Projeto
de Decisão na 4, não tendo havido, entretanto,
número para a votação.

Não havendo, também, na presente reunião nú
mero para votarmos a matéria, vai-se inverter a
Ordem do Dia, começando-se pelo parecer do
eminente Relator e, depois, ficará aberta à discus
são a matéria.

Tem a palavra o Constituinte M~ton Reis, para
proferir a leitura do parecer emitido pelo eminente
Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS (Para
emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Congres-'
sistas:

"Duzentos e quatorze membros desta As-
sembléia, liderados, na iniciativa, pelo nobre
Constituinte Iram Saraiva, que encabeça a
lista de signatários da respectiva proposição,
submetem ao exame preliminar desta Co
míssão o Projeto de Decisão na 5, de 1987,
objetivando tornar obrigatória a transmissão,
através da televisão e do rádio, das votações
norninais realizadas no Plenário da Consti
tuínte.

'Consoante a justificação apresentada a
teor de convencer sobre a pertinência da pro
posição ora sob exame, tem ela em vista
permitir maior amplitude na divulgação da
"atuação" desta Constituinte, tornando trens
p.arentes os posicionamentos dos represen
f,antes do povo, em relação aos grandes te
mas nacionais geradores das expectativas as
mais relevantes da Nação neste momento,
mediante a transmissão obrigatória, pelo rá
dio e pela televisão, da manifestação do voto
nas deliberações de Plenário.

É o Relatório.
Inegãvel - e desnecessário seria mesmo

frisá-lo a inteira conveniência de criar-se
meios para a ampla divulgação dos trabalhos
constítumtes, notadamente quando eles se
refiram ao processo decisório, que marca,
de maneira incontrastável, a posição de cada
um de nós neste momento tão significativo
tio viver de nossas instituições, quando se
fazem ecoar as mais importantes manifes
tações do mais elevado foro de debates e
decisões da Nação brasileira.

Ocorre, na entanto, Senhores, que a apre
ciação da presente iniciativa neste Órgão, co
mo Projeto de Decisão, encontra o embaraço
intransponível do óbice legal inscrito no §
70 do art. 59 do Regulamento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte, eis que, co
mo de todos nós é sabido, as proposições
a que se refere o preceito regimental retro-a
pontado se limitam às que tenham como
objetivo "sobrestar medidas que possam
ameaçar os trabalhos e decisões soberanas
da Assembléia Nacional Constituinte".

Mas o empecilho regimental a que nos
acabamos de referir não impedirá, no entan
to, tome esta Assembléia a decisão buscada
com a apresentação do presente projeto de
decisão, pelas seguintes razões .

O Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte, em seu art. 76, já prevê
a obrigatoriedade da divulgação dos traba
lhos constituintes pelas emissoras de rádio
e televisão. Ora, se assim é, a imciativa apro
priada à edição do comando legal objetivado
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com a apresentação do presente Projeto de
Decisão deverá ser tomada através de projeto
de resolução intentando alterar referido Regi
mento.

Como, de outra parte, o presente Projeto
de Decisão satifaz, com largueza, ao requisito
do número de assinaturas mínimo, neces
sário à propositura de modificação do Regi
mento da Assembléia, a teor da exigência
constante do item II do art 81 desse reper
tório legal, a nossa proposrçào, alternativa,
que desejamos submeter a esta Comissão
neste momento, é no sentido de que seja
o Projeto de Decisão em causa remetido à
Presidência da Assembléia Nacional Consti
tuinte, requerendo a sua transformação em
Projeto de modificação do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constitumte

A presente alternativa, se adotada, trará
dois proveitos óbvios, a saber, a eliminação
do obstáculo regimental à tramitação e apro
vação da iniciativa que ora estamos a exami
nar e uma tramitação mais célere para a mes
ma desde quando, recebida a propostção li
derada pelo nobre Constituinte Iram Saraiva,
como Projeto de Resolução de modificação
regimental, caberá à Mesa da Assernbléra
emitir parecer sobre ela, indo diretamente
ao Plenário da Constituinte, para deliberação
definitiva.

VOTO:

Pelas precedentes razões, o meu voto 
e neste sentido proponho - é pela remessa
do Projeto de Decisão n'S, de 1987,à Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte,
a fim de que o mesmo seja transformado
em Projeto de Resolução modificativo do Re
gimento Interno.

Este, o nosso parecer, salvo melhor juízo.
Sala da Comissão, 9 de julho de 1987.

- Constituinte Bernardo Cabral, Relator da
Comissão de Sistematização."

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -Alista
de inscrição acusa dois oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Constituinte Jamil Had
dad, para discutir a matéria.

O SR. CONSTITUINTEJAMIL HADDAD - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes.

Em boa hora o Senador lram Saraiva apre
sentou este Projeto de Decisão, ora em debate
no plenário, que recebeu o n' 5.

Nós políticos, devemos na realidade, ter a cons
ciência do nosso papel, catamos pontos políticos
divergentes dos nossos e acharmos que cada um
deve, livremente, manifestar a sua opinião através
do voto e para que não pairem dúvidas sobre
o voto de cada Constituinte neste plenário, acho
de extrema validade aprovarmos este projeto de
resolução, para que estações de rádio e televisão
possam mostrar ao País a votação nominal de
cada um dos Srs. Constituintes.

O político deve obrigações ao eleitor, e, como
tal, deve cumprir as promessas de campanha,
prometer e não cumprir não deve ser a norma
do político que elabora uma Constituição que será
a Carta Magna do País.

Sr. Presidente, nobres Constituintes, o parecer
do nobre Relator é favorável ao encaminhamento

do projeto ao plenário, para que haja modificação
do Regimento Interno. A tramitação dos projetos
de decisão, na realidade obedece este rito: a Co
missão de Sistematização aprova ou rejeita, den
tro de um prazo estipulado pelo Regimento. Se
aprovado, Irá a Plenário, e o Plenário, então, sobe
ranamente, decidirá a questão.

Então, o voto do nobre Relator, encaminhando
ao Plenário para que haja modificação do Regi
mento é um voto favorável,já que não será arqui
vado na Comissão de Sistematização, e não irá
para o arquivo

De modo que concordo, na realidade, com o
projeto do nobre Constituinte Iram Saraiva, e não
tenho dúvida de que todos os Constituintes vota
rão favoravelmente a esse projeto na Comissão
de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em
bora o segundo mscrito seja autor do projeto,
concedo a palavra ao Constituinte Paulo,Ramos

O SR. CONSmUINTE PAULORAMOS - Sr.
Presidente, Srs e Sras. Constituintes:

Ao longo dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, uma das grandes preocupações que
verificamos na sociedade é a dificuldade de o
povo tomar conhecimento do que acontece nesta
Casa. Sabemos que a Assembléia Nacional Cons
tituinte foi a grande reivindicação de toda a socie
dade, quando já se verificava esgotado o modelo
autoritário. Entretanto, a falta de um acompanha
mento por parte dos veículos de comunicação
de tudo o que ocorre nesta Casa, faz com que
a sociedade não seja devidamente inteirada dos
procedimentos de seus representantes. É impor
tante que o povo saiba, que a população dos
diversos Estados o que aqui se passa, popu/ação
que escolheu representantes para a elaboração
da Carta Magna, que há de orientar, que há de
enquadrar, que há de ser o instrumento para que
a sociedade possa, vivendo num regime de liber
dade, vivendo numa democracia, ter a possibí
lidade de viver em um modelo de distribuição
da riqueza.

Sabemos que o Brasil é um País marcado por
graves contrastes: enquanto uma minoria se be
neficia e se locupleta de tudo aquilo que é produ
zido em benefício do progresso, uma grande
maioria, incluída nesta maioria a classe que pro
duz os bens, vivetotalmente destituída da possibi
lidade de usufruir dos benefícios que ela própria
cria.

Acredito, que o Constituinte, Senador Iram Sa
raiva, sensibilizado por essas questões, apresen
tou um projeto de decisão que tem o maior alcan
ce e que deve ser defendido por todos os mem
bros da Comissão de Sistematização

Estou convencido de que todos aqueles que
aqui estão, representando parcela da população,
estão interessados em dar ciência aos seus eleito
res do seu comportamento nesta Casa.

Não acredito que tenhamos, nesta Casa, al
guém que pretenda se utilizar do conhecido e
tradicional anonimato, quando o comportamento
aqui verificado não chega ao conhecimento da
sociedade.

Estou convencido de que todos os Constituin
tes, pelas responsabilidades que têm, estão dis
postos a assumir, diante do seu eleitorado e diante
da sociedade as posições aqui defendidas.

Estou certo de que, responsãveis que são, os
Constituintes aprovarão o Projeto de Decisão do
Constituinte lram Saraiva. Quero manifestar a mi
nha satisfação pessoal por verificar que o nobre
Relator opina, favoravelmente, ao encaminha
mento do Projeto de Decisão ao Plenário da As
sembléia Nacional Constituinte.

Projeto de Decrsão que não se destina a criar
qualquer tipo de embaraço para o sistema de
poder que hoje domina este País, como aliás,
todos os outros projetos de decisão apresentados
a esta Comissão. Mas, me congratulo com o no
bre Relator pelo seu descortino e por endossar
a preocupação do autor do Projeto de Decisão.

Espero que, apoiando o parecer do Relator,
os Membros da Comissão de Sistematização,
mesmo aqueles que, na últimas reuniões, vêm
encarando, de forma inversa, o interesse nacional
e não entendem que a aprovação desse projeto
de decisão poderá servir de instrumento, como
se fosse uma espécie de precedente a fazer com
que a Assembléia Nacional Constituinte seja real
mente livre e soberana, como nós do PMDB de
fendemos em praça pública. AAssembléia Nacio
nal Constituinte será livre e soberana, quando as
sumir a responsabilidade de fazer com que toda
a sociedade tome conhecimento do que se passa
nesta Casa.

Para terminar, faço questão de dizer que, hoje,
a sociedade tem voltadas suas preocupações para
a Assembléia Nacional Constituinte, mas só terá
os seus olhos voltados para a mesma quando
os meios de comunicação estiverem sendo exer
cidos e desenvolvendo as suas atividades para
dar a possibilidade da sociedade de ver o que
acontece nesta Casa. Que cada um assuma, dian
te da sociedade, a responsabilidade pelos atos
que pratica. Acredito que esta será a vontade da
Comissão de Sistematização e também a de todo
o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.
Muito obngado. (Muito bem! Palmas)

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com
a palavra o Constituinte José Genoíno.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

O parecer do nobre Relator remete o Projeto
de Decisão n' 5 para apreciação do Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte.

É claro que o parecer não entrou no mérito
do Projeto de Decisão n9 5. Anosso ver, é impor
tante que isto ocorra. Temos consciência da im
portância dos posicionamentos e das votações
que teremos no Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, fazendo com que chequem ao con
junto da população brasileira Desta forma, pode
remos estabelecer uma relação de transparência
entre as decisões da Assembléia Nacional Consti
tuinte e o conjunto da população brasileira.

Alguns Constituintes consideram exagerada a
obrigatoriedade de transmissão de todas as vota
ções e que elas sejam nominais e registradas nos
Anais da Assembléia Nacional Constituinte. Esse
registro, certamente, valerá para a História, mas
queremos um registro que tenha efeito no pre
sente. Queremos um registro que cheque ao con
junto da população, inclusive a que nãQ:lêjornais,
a que não tem acesso aos Anais da Assembléia
Nacional Constituinte, ao Jornal da Constituin
te, a que não tem acesso aos avulsos da Consti-
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tuinte. E o trabalhador, é a dona-de-casa que,
na sua residência, ao ligar o seu canal de televisão
terá oportunidade de saber como estão votando
os 559 Constituintes, quais as questões de fundo,
de mérito, que estão pautando as discussões den
tro da Assembléia Nacional Constituinte. Aí, sim,
a relação da Assembléia Nacional Constituinte
com a população não será apenas uma relação
de consciência e de saber como estamos fazendo.
Mas, a partir do momento em que a população
brasileíra souber, através da televisão,que questão
são essas e como estão sendo votadas evidente
mente vai-se mobilizar, vai-se interessar, vai agir,
porque perceberá que questões fundamentais es
tarão sendo debatidas dentro da Assembléia Na
cional Constituinte.

Este é o sentido democrático do Projeto de
Decisão n° 5.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEITO 
Permite V. Ex" um aparte?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Com muita honra.

O SR. CONTITUINTE IBSEN PINHEIRO 
Constitumte José Genoíno, sempre que divirjo de
V. Ex" me obrigo, por dever de justiça, a reco
nhecer e proclamar que as motivações de V. Ex"
seguem sempre o mais alto espírito público. Por
isso, sinto-me à vontade para dizer que V. Ex',
neste caso, lamentavelmente, se equivoca Asua
preocupação é, sem dúvida, saudável. Mas ima
gino que a idéia que a transmissão direta por
rádio e televisão de todas as votações nominais
nesta Cada tem que considerar o caráter e a dura
ção que essas votações muitas vezes alcançam,
nobre Constituinte. Eu atendo o apelo de V Ex',
venço a preliminar e passo a examinar o ménto.
Penso que este projeto tem vícios quanto ao mé
rito, na medida em que a idéia da transmissão
direta de votações nomínars, que muitas vezes
envolvem horas constituem, na verdade, uma pro
posta impossível e que deixa de lado uma idéia
plausível,palpável e realizável, que talvezse possa
negociar no bojo de um projeto de resolução
no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
que signifique a ampliação dos atuais espaços
de televisão e rádio, na cobertura da Assembléia
Nacional Constituinte, para que se possa levar,
na fase das votações, o resumo não apenas das
votações, mas das discussões e dos encaminha
mentos, que muitas vezes são tão importantes,
senão mais importantes que o voto lançado Por
isso, nobre Constituinte, eu exarruno o mérito,
venço a preliminar e penso que este projeto é
inconveniente no mérito, pela sua impossibilidade
até mesmo física de assegurar a transmissão de
votação que; às vezes, dura 6, 8, 10 ou 12 horas
consecutivas, como Vimosnas Comissões Temá
ticas. E que nos alinhemos no esforço de, alteran
do o atual Regimento Interno, se possa duplicar
ou mesmo triplicar os espaços disponíveis para
a Assembléia Nacional Constituinte, de tal modo
que todas as decisões chegem à opinião pública,
que todas as informações sobre o debate che
guem à opinião pública e, quem sabe, exami
nemos a hipótese de as emissoras estatais, essas
sim, transmitirem integral e diretamente as vota
ções. Masque sejamos realistas, não temos condi
ções e nem falo das legais, falo das práticas, de
impor transmissões que, por inviáveis, nos des-

viam do caminho de obter um avanço plenamente
possível, que seria uma melhor utilização dos es
paços da forma como agora é feito.

O SR. JOSÉ GENOINO - Nobre Constituinte
Ibsen Pinheiro, eu prefiro o realismo da neces
sidade histórica do conjunto da população brasi
leira, sentir analisar e refletir que os rumos da
sua Vida, os rumos do País, o rumo dos seus
interesses individuais e coletivos estarão sendo
decididos pela Assembléia Nacional Constituinte;
prefiro o realismo daqueles que dizem que, se
a Assembléia Nacional Constituinte está delibe
rando sobre o conjunto das relações globais da
sociedade brasileira, esta sociedade tem que
acompanhar o processo de votação, principal
mente guando já sabemos que, até fisicamente,
o espaço da Assembléia Nacional Constituinte
não poderá garantir que um grande número de
representantes do povo possa acompanhar a vo
tação, ainda mais agora, guando criaram alguns
obstáculos para que a população penetre por es
ses tapetes, por esses salões ou por essas galerias,
para enfeitar com faixas a democracia das multi
dões contra a feiúra da democracia do capital
e dos lobbies, que não precisam de trazer faixas,
porque trazem no bolso os dólares e os cruzados.
Certamente, para a ABERT- Associação Brasi
leira de Emissoras de Rádio e Televisão, essa não
é uma proposta conveniente, o que seria sonente
para as emissoras estatais; certamente não é con
veniente para os interesses da ABERT. O proble
ma não é ver aqui o que é factível, o que é realis
mo, o que é possível para o interesse de um deter
minado grupo econômico. Nós temos que ver
o que é factível, o que é razoável para o conjunto
da população brasileira. Por isso, o Projeto de
Decisão merece ser aprovado guanto ao mérito
- e eu já estou adiantando a minha posição em
relação ao voto nominal que deveremos ter no
plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

Se nós acompanhamos a transmissão que al
guns canais de televisão estão fazendo da Assem
bléia Nacional Constituinte, ela devia servir, pelo
menos, como um chamamento a que os Consti
tuintes votassem a favordesse Projeto de Decisão.

Que as emissoras de rádio e de televisão e
os jornais façam uma crítica nos editoriais, façam
as avaliações quanto ao mérito e se posicionem,
nós achamos certo. O que não está certo é faltar
com a verdade, é esconder o que está aconte
cendo na Assembléia Nacional Constítuinte. Vou
citar dois exemplos recentes: o carnaval que estão
criando de maneira falsa, fictíCia, em relação ao
anteprojeto da Comissão de Sistematização, não
corresponde à verdade; e a maneira como se
transmitiu o comícro das diretas em frente ao
Congresso Nacional não correspondeu à verdade.
Que critiquem as diretas, que critiquem a campa
nha, mas não omitam ou deformem a verdade
que chega à população; está havendo deforma
ções.

Como podemos resolver o problema? Tornan
do obrigatória a transmissão de alguns momentos
cruciais da Assembléia Nacional Constituinte. Nós
vamos viver dois momentos básicos: a primeira
votação do Projeto de Constituição em plenário
e a segunda votação também em plenário. Serão
dois momentos em que a televisão transmitirá
ao vivo as votações nominais de cada Consti
tuinte.

O nosso mandato representa uma delegação
do povo brasileiro, e ele deve ser exercido através
da posição e do voto de uma maneira transpa
rente, de uma maneira direta, nós não podemos
estabelecer um mecanismo que possa dificultar
o relacionamento transparente dos Interesses da
população brasileira com os interesses que estão
em jogo aqui dentro, pois sabemos que muitas
votações poderão ter resultados diferentes se a
maioria do povo brasileiro puder assistir ao nosso
posicionamento em cada votação, através da tele
visão.

Para concluir, Sr. Presidente, não podemos ficar
aqui discutindo o que é possível, o que é factível
para a ABERT, para as emissoras de televisão:
nós temos que ver o que é necessário para o
povo brasileiro, e é necessário que ele participe
do processo de elaboração da Constituição

Devemos considerar que o povo não elegeu
os Constituintes na eleição de 86, a partir de um
debate centrado na Constituinte, nos temas cons
titucionaís, elegeu-os centrado na eleição para
Governador. Agora que a população está come
çando a perceber a discussão aqui da estabili
dade, das 40 horas semanais, da reforma agrária,
do conceito de empresa, dos direitos individuais,
a questão da família e por aí afora...

Como poderemos remediar essas Situação de
fato, produzida pela convocação da Constituinte,
com aquele tipo de eleição? Tomando uma me
dida avançada em prol da população, que não
pôde participar democraticamente na escolha dos
Constituintes, porque lhe foi negado o direito de
debater os temas consntucíonais

Quando da eleição dos Constituintes, aos parti
dos foram concedidos tempos desiguaís: um par
tido dispunha de 3D minutos para falar que era
necessário votar nos que defendiam o congela
mento - e agora está tudo descongelado, só
está congelado o salário - e outro partido, que
era contra aquilo só dispunha de 3 minutos, como
foi o caso do nosso.

Esse foi o tipo realizado de eleição, Sr. Presi
dente, e nós estamos vendo a população hoje
numa situação de perplexidade, de desesperança,
de não confiar em ninguém.

Então, vamos adotar um projeto como este,
que busca levar, inclusive, o conteúdo das deci
sões da Assembléia Nacional Constituinte à casa,
à vida de cada trabalhador, de cada pai de famíha
e de cada dona-de-casa. É uma decisão corajosa,
é uma decisão politica da maior importância para
que a Assembléia Nacional Constituinte possa,
aí sim, buscar legitimidade para o contéudo das
suas deliberações e pela maneira como estão sen
do tratados, aos olhos da opinião pública, os tra
balhos da Assembléia Nacional Constituinte.

Quando se aprovam, quando se deliberam as
suntos e matérias que não interessm às elites
e aos governantes, elas são negadas, são defor
madas junto à opinião pública, porque há o inte
resse direto, patronal que une grandes grupos
econômicos nacionais e estrangeiros e certos ca
nais de televisão; não vamos esconder o sol com
a peneira.

Portanto, Sr. Presidente, esse projeto é correto,
principalmente, no seu mérito. O Relatorjá adotou
o parecer e remeteu o projeto ao Plenáno da
Constituinte. Nós temos que decidir sobre o mé
ritodo projeto, e esse mérito tem que ser discutido
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aqui por cada Constituinte, porque é uma questão
de democracia na relação da Assembléia Nacio
nal Constituinte com a população brasileira.Muito
obrigado.

o SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Com
a palavra o nobre Constituinte Celso Dourado.

o SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO 
Sr. Presidente, Sr'" e Srs, Constituintes. Esta As
sembléia se caracteriza, sem dúvida nehuma, pela
heterogeneidade: há representantes de dívgrsos
setores da sociedade brasileira. Noto quetem ha
vido uma tendência, por parte da Imprensa, de
rotular os Constituintes de acordo com a sua posi
ção ideológica, diante de determinados assuntos,
na hora da votação.

Entendo que o Projeto de Decisão coloca as
coisas de uma maneira mais clara. Temos falado
muito que a democracia precisa de transparência,
sem dúvida nenhuma que sim. Naturalmente, os
eleitores votaram pensando no papel que cada
um de nós deveria desempenhar aqui; basta que
eles tomem conhecimento da nossa atuação, do
nosso voto para que saibam realmente como es
tamos desempenhando o nosso papel.

Entendo, Sr. Presidente, que esta possibilidade
de comunicação com o público, de tomar clara
a posição de cada um, é benéfica à democracia.
A transparência, a sinceridade, a democracia exi
ge; não podemos ter comportamentos camufla
dos, comportamentos difíceis de serem explica
dos diante do próprio público.

O voto televisionado, apresentado ao povo, sem
dúvida, em princípio,parece bastante significativo.
Naturalmente, teríamos alguns problemas: há
reuniões desta Comissão e do próprio Plenário
da Constituinte em que a presença é bastante
diminuta, é bastante reduzida. Imaginem V. Ex"
a televisão mostrando a dificuldade de termos
a presença, o número suficiente de Constituintes
para a votação? Então, eu estaria a favor daquela
posição de que em determinados momentos seria
necessário a apresentação deste voto, não de um
modo generalizado, porque isso poderia se tomar
até muito monótono para o público e interferir,
quem sabe, nos seus hábitos, terminando por pro
vocar uma reação negativa por parte do público.

Masentendo válida a apresentação em determi
nados momentos, especialmente quando discu
timos assuntos significativospara a vida do nosso
povo, para a vida do trabalhador, em termos da
própria soberania nacional, a questão da polftica
agrária, da política mineral, a questão da dívida
externa. Já deixeibem claro aqui que não admito
discutir nem negociar a dívida externa enquanto
não for realizada uma auditoria dessa dívida.Mas
acho que em determinados momentos é absolu
tamente necessário que esse voto seja revelado,
seja público, sincero, sem cera, com toda clareza,
com toda transparência para que essa relação,
esse diálogo entre a Constituinte e o público, entre
os Constituintes e o seu eleitor cada dia se torne
mais íntima mais transparente, mais objetivo e
mais concreto. Estou de pleno acordo com o
mérito deste Projeto de Decisão. Creio que o Rela
tor encontrou uma saída diplomática, porque to
das as vezes que se apresentam projetos de deci
sões, esbarramos no própio Regimento. Entre
tanto, o Relator sugere a modificação do próprio
Regimento - pena que esta sugestão tenha che-

gado um pouco tarde, ela deveria ter sido reahzada
logo no início. Entendo que em determinados
momentos, na hora de se decidirem assuntos im
portantes, que são absolutamente essenciais para
o futuro deste País, o voto deve ser comunicado
ao povo de uma maneira direta e pessoal; cada
Constituinte mostrando claramente o papel que
desempenha na hora de falar, na hora de tomar
decisões que são significativaspara a Vida do nos
so País. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ademir An
drade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE 
Sr. Presidente, Srs Constitumtes, Srs. integrantes
da Comissão de Sistematização:

Este é o quinto projeto de decisão que passa
pela avaliação desta Comissão. Como todos os
outros, um grande setor dos componentes desta
Comissão entende que ele não atende ao requisito
da msegurança, do perigo em que determinados
temas colocariam o funcionamento da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Creio, entretanto, que esta torma de avaliar os
importantes projetos de decisão, que por aqui
já passaram - o primeiro deles de autoria do
ConstItuinte Hermes Zaneti, que suspendia o pa
gamento da dívida externa por seis meses e a
submetia a uma Comissão de investigação; o se
gundo, do Constituinte Brandão Monteiro, que
suspendia, também por seis meses e dividia em
vinte e quatro meses seguintes o pagamento das
microempresas em todo o Brasil que estivessem
com débitos nos bancos até o valor de 500 mil
cruzados

Ontem, discutimos aqui o Projeto de Decisão
do Constituinte Paulo Ramos, que impede, se
aprovado fosse pela Assembléia Nacional Consti
tuinte, que o Poder Executivo deste País pudesse
entregar as ações das empresas nacionais, consti
tuídas ao longo da nossa História,com tanto sacrí
fícío e com tanta luta, ao imperialismo interna
cional, aos banqueiros internacionais para paga
mento deste cancro brasileiro chamado dívidaex
terna.

Agora, estamos a discutir o Projeto de Decisão
do Constituinte Iram Saraiva, que estabeIce a ne
cessidade de as votações, neste plenário da As
sembléia Nacional Constituinte, serem transmi
tidas de pronto pelas rádios e televisões brasi
leiras.

Entendo, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
que todos os projetos de decisões, aqui apresen
tados, seriam, se aprovados fossem, da maior im
portância para a Nação brasileira. O que percebe
mos é que o Poder Executivo teria a obrigação
e o dever de cumprir com esse desejo da Nação
brasileira, o de cumprir com uma posição política
nacional independente, de cumprir com a suspen
são do pagamento da dívida externa, de não acei
tar as imposições do Fundo Monetário Interna
cional- e, portanto, não colocar, como está colo
cando, este Pais na mais absoluta recessão, pro
vocando o arrocho salarial, buscando conter o
consumo do povo brasileiro, para que sobre mer
cadoria para a exportação, para que com esses
dólares possamos vencer os juros do pagamento
da nossa dívida externa.

O SR. PRESIDENTE(Aluízio Bezerra) - A Pre
sidência mforma a V. Ex' que a discussão é sobre
o Projeto n° 5, que trata da transmissão dos traba
lhos da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE 
Sr. Presidente, temos que fazer uma análise da
Situação de todos os projetos de decisão que aqui
já foram discutidos eavll!iados,pois-a..deJiberflQío
sobre' esses dois que tomaremos agora, está in
trinsicamente relacionada com os anteriores
Creio que, se o Poder Executivo não assume a
responsabilidade que lhe cabe por não ter mais
compromissos com o povo brasileiro, mas, sim,
compromissos apenas com o imperialismo inter
nacional, com o Fundo Monetário Internacional,
cabe à Assembléia Nacional Constituinte tomar
essa providência, que podem ser tomadas através
dos projetos de decisão, que é o único instru
mento que resta ao Poder Legislativo para dar
uma resposta à Nação. Mesmo porque se fôsse
mos colocar essa questão a nível da legislação
ordmária, a nível da legislação comum, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal se impediram
eles mesmos, por vontade própria, de legislar.
E a Câmara dos Deputados e o Senado Federal,
hoje, legislam apenas e exclusivamente naquelas
matérias que são encaminhadas a esta Casa pelo
Poder Executivo.O que é um verdadeiro absurdo,
uma verdadeira incoerência. Entregamos o nosso
Poder de legislar ao Poder Executivo e fechamos
as nossas portas a qualquer possibilidade desta
oportunidade. Por esta razão é que entendemos
que só a Assembléia Nacional Constituinte, atra
vés de seus projetos de decisão, poderia aprovar
questões importantes e que, aprovadas pela As
sembléia Nacional Constitumte, teriam que, ime
diatamente, ser cumpridas pelos outros três Pode
res desta República. t, portanto, de muita respon
sabihdade esta nossa decisão. Ficar jogando essa
questão para diante, ficar dizendo que não pode
mos votar determmadas questões, porque elas
não trazem perigo ao funcionamento da Assem
bléia Nacional Constituinte, é uma incoerência.
Eu diria até que neste último caso, que estamos
discutindo agora no Plenário, para que a popu
lação brasileira assista à votação nominal no mes
mo momento, este realmente não é um caso que
traz perigo ao funcionamento da Assembléia Na
cional Constituinte.

Mas, nos outros casos, no caso da venda das
nossas empresas nacionais, para pagamento da
nossa dívida, no caso da suspensão do paga
mento da dívida externa, no caso da suspensão
do pagamento das microempresas, todos eles,
realmente, trazem instabilidade, podem trazer ins
tabilidade à Assembléia Nacional Constituinte.

Creio que, neste momento, devemos pensar
na nossa responsabilidade maior de dar uma res
posta à população brasileira. Nós estamos, até
agora, apenas trabalhando para elaborar uma no
va Constituição para este Pais. Mas, até o mo
mento, não fomos capazes, em momento algum,
em instante algum, de dar uma resposta ao sofri
mento concreto, à situação de instabilidade, de
insegurança por que passa o povo brasileiro.Acre
dito que este seria o momento da votação na
Comissão de Sistematização. Aprovando estes
dois projetos de decisão, poderíamos reapresen
tar os três outros que não foram rejeitados; ne
nhum deles foirejeitado. Não houve quorum para
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votação, porque, infelizmente, determinados seto
res, que representam os interesses do Governo
nesta Comissão, retiraram os Parlamentares do
plenário, para que não houvegse número e a vota
ção não se processasse. Isso ocorreu ontem, no
vamente. Espero, Sr. Presidente, que hoje haja
número para votar. Caso contrário, precisaremos
realízarjnaís uma reunião amanhã, para que esta
questão seja encaminhada ao Plenário.

Eu concluo, colocando o meu voto e minha
integral solidariedade ao brilhante e.oportuno pro
jeto de decisão apresentado pelo Constituinte
Paulo Ramos e, também, ao projeto de-decisão
apresentado pelo Constituinte Iram Saraiva, que
torna mais fácil à população brasileira acompa
nhar o sofrimento daqueles que realmente a re
presentam nesta Casa, que defendem, realmente,
os seus interesses; acompanhar quem são aque
les que querem as transformações sociais e quem
são aqueles que compraram o voto popular, para
se fazerem parlamentares e defenderem os inte
resses das classes dominantes internacionais,
aliadas às classes dominantes nacionais, para a
continuidade da exploração do suor e do sangue
do povo brasileiro. Muito obrigado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Cardoso Alves.

O SR CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes:

É extremamente oportuna a discussão desta
matéria. Tem, realmente, o povo o direito de co
nhecer em profundidade o pensamento até dos
seus Constituintes. Eu, particularmente, julgo que
o homem público deve ter uma transparência ab
soluta. O cidadão que aqui chegou, como manda
tário do povo, tem o dever de prestar ao seu man
dante todas as satisfações.

Creio que o sentido moderno da ação politica
exige que o povo conheça todos os passos, não
apenas de seu representante, mas de todos aque
les agentes públicos que exerçam, de uma forma
ou de outra, funções que vão influir nos destinos
de cada cidadão, de cada grupo da sociedade,
do povo, afinal.

Creio que desapareceram da concepção mo
derna de política os passes de mágica de grande
habilidade de fazer com que as palavras ocultem
o pensamento. Acho que o grande componente
da ação política, da política como ciência, como
arte, como virtude do bem comum, é a verdade.
O mínimo que o homem público está no dever
de oferecer ao seu concidadão, ao seu mandante,
àquele que ele representa, é a verdade. Este é
um valor absolutamente insuscetivel de ser sub
traído do conhecimento do povo. Modernamente,
a grande virtude do homem público é ser verda
deiro, é ser franco, é ser claro, é ser transparente,
é ser meridianamente identificável pelas suas
ações, pelos seus atos e pelas suas obras.

Mas, Sr. Presidente, esta concepção de obrigar
o cidadão a assísnr a programas de televisão infin
dáveis, de incrível monotonia, em que "A" vota
"Sim", "8" vota "Não", e o alfabeto multiplica-se
por mais de vinte vezes, é absolutamente inacei
tável! É uma tese de um autoritarismo indizível
fazer com que todas as estações de televisão,
simultaneamente em todo o País, que todas as
retransmissoras em todas as regiões da Pátria,

em todos os municípios, em todos os lares, trans
mitam o voto de fulano ou de sicrano neste Parla
mento; é, pelo menos, um orgulho de inteligência,
é, pelo menos, uma grande pretensão, mas é,
sobretudo,um ato de autoritarismo indizível.

Não entra na minha cabeça que se queira obrí
gar a todo cidadão, que more desde o Sul até
o Norte, desde o Leste até o Oeste, a lIgar a televi
são e topar com um episódio monótono; cons
tante, demorado, de assistir ao voto do seu repre
sentante e do representante de outras gentes. Que
pretensão, Sr. Presidente! Como impormos um
espetáculo de tamanho mau gosto - em nome
4ª. transparência, da franqueza, da verdade, da
Iealdade..da precisão" da representação popular
- ao povo'~ilelro! E de muito mau gosto uma
coisa destas! Eu admitiria até que se tentasse
impor às televisões, às' estações de rádio, às re
transmissoras, a lista dos votos dos representan·
tes do povo; que houvesse um momento em que
esses votos fossem transmitidos. O Constituinte
Plinio Arruda Sampaio votou sim, o Constituinte
Carlos Sant'Anna votou não, o Constituinte Nel
son Carneiro se absteve, o Constituinte José Ge
noino apareceria a toda a hora votando, da ma
neira que gosta de votar. Seria até interessante!
Seria um episódio que faria bem à democracia.
Mas, obrigar o cidadão brasileiro a ligar a televisão
e assistir aos seus representantes votarem "sim"
ou "não", em todas as televisões, em todos os
canais, em todas as estações de rádio, em todas
cidades, em todos os lares é muita pretensão,
Sr. Presidente! Que coisa incrivel!Que terrível ato
de autoritarismo, de imposição! E se eu não quiser
saber como vota determinado Constituinte? E se
eu não quiser tomar conhecimento?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Permite-me V. Ex" um aparte?

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES-
V.Ex" não perde por esperar. Conheço a sua com
pulsão de falar e nunca negaria o aparte a V.
Ex"Eu lhe darei o aparte, daqui a instantes.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOlNO 
Estou esperando que V.Ex"me conceda o aparte,
nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Mas, que coisa de mau gosto, Sr. Presidente: obri
gar o povo brasileiro a não ter outra alternativa.
A ligar a televisão e topar com o Constituinte José
Genoíno falando. Desliga e liga em outro canal,
e o Constituinte José Genoino continua falando.
Desliga e liga em outro canal e ainda está lá o
Constituinte José Genoino falando! Parece que
é brincadeira, mas não é. É um ato de pretensão
e de autoritarismo.

Vamos procurar uma fórmula para fazer com
que a transparência seja o apanágio da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.

Vamos procurar um jeito de fazer com que todo
aquele cidadão que queira conhecer o voto de
seu representante ou de outros representantes
tenha meios para conhecê-lo. Mas, não vamos
obrigar todo cidadão a conhecer o que ele não
quer conhecer, a conhecer o que quer conhecer,
e a conhecer o que ele quer desconhecer, até
porque existe Constituinte que faço questão de
não saber como é que ele vota, porque me sinto,
imediatamente, compelido a votar contra.

Vou conceder o aparte ao nobre Constituinte
José Genomo.

O SR. PRESIDENTE (AlúlZio Campos. Fazendo
soar a campainha.) - Lembro ao nobre orador
que dispõe de 2 minutos para concluir.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Vou pedir a boa vontade de V. Ex' para dividir
esse tempo generoso com o nobre Constituinte
José Genoino, caso contrário S. Ex" poderá adoe
cer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Não, nobre Constituinte Cardoso Alves, o meu
aparte é muito breve. É apenas para lembrar a
V. Ex" que se o cidadão, ou V. Ex", estiver em
casa e não quiser ouvir o pronunciamento desse
ou daquele Constituinte, um ato rápido, automá
tico, de desligar apenas o botão da televisão e
V. Ex" não irá vê-lo. A outra questão: quer dizer
que V.Ex' prefere o autoritarismo das telenovelas,
dos enlatados? Esse autoritarismo que está aí,
as telenovelas, os enlatados, as mentiras que a
televisão prega, com toda essa xaropada na cabe
ça do povo brasileiro? Prefiro que a verdade da
Constituinte vá para o lar da família brasileira em
vez dos enlatados.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Confesso a V. Ex" que nem sempre, mas de vez
em quando prefiro ver o programa "Vivao Gordo"
a ouvir V.Ex"Tenha V.Ex' certeza disto.

Sr. Presidente, vamos fazer com que o povo
nos conheça, respeitando-o. Quando o povo não
quiser ouvir o voto do Constituinte José Genoino
ele desliga a televisão e vai, sim, ouvir o radio
teatro, isto é, pelo menos, um respeito à liberdade
de cada um.

O SR. CONSTITUINTEPÚNIO ARRUDA SAM
PAIO- Permite V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Vou conceder a V. Ex" trinta segundos, para que
dê o seu aparte.

O SR. CONSTITUINTEPLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO- Se V.Ex' se dedicasse à caricatura seria
realmente um sucesso, seria talvez o caricaturista
mais louvado deste País, porque tem uma inegá
vel capacidade, uma inegável verbosidade para
transfigurar a realidade, transformá-Ia em alqo.hi
lariante e, com isso, tirar o efeito que conseguiu
nesta Casa hoje. Mas o que V.Ex' precisaria, com
a responsabilidade de um Constituinte que é, é
pensar no problema na sua profundidade e, nesse
sentido, venho dar uma contribuição a V.Ex"Acho
que podemos fazer neste projeto, transformado
em projeto de resolução, uma emenda permitindo
que o trabalho de mostrar ao povo o que se faz
aqui dentro seja tecnicamente trabalho e se insira
na programação geral, deixando opção para o
telexpectador, mas sendo obríqatóna para a televi
são, que é concessionária do serviço público, a
cessão de um horário para que possamos mostrar
o que estamos fazendo aqui.

O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES 
Eu recebo o aparte de V. Ex" como uma contri
buição que enriquece o meu pronuciamento.
Adotôoapartede\!. Ex" e, desde logo, me ofereço
a V. Ex' para respaldar esta emenda que atende
ao interesse público. Quanto à primeira parte do
aparte de V. Ex", eu quero dizer que, de vez em ~
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quando, eu não consigo esconder o meu sangue
latino e minha descendência romana: romana no
Direito, romana na Língua, romana na Religião;
e lembro a V.Ex',que Ridendo castlgat mortes,
nobre Constituinte.

o SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Oswaldo Lima Fi
lho.

o SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO - Sr. Presidente, Srs. Constitumtes, tendo
sido daqueles Constituintes que sufragaram o
nome do nosso companheiro, Deputado Bernar
do Cabral, para Relator do projeto de Constituição
e desta Cormssão, lamento VIr à tribuna para dis
cordar de dois pareceres de S. Ex'. Aquele que
ofereceu aos Projetos de Decisão n04, de 1987,
do Sr Constituinte Paulo Ramos, que veda, sob
qualquer forma, a conversão da dívida externa
no todo, ou em parte, em capital de risco no
território nacional. E o segundo, sobre o Projeto
de decisão n05, do Sr. Constituinte lran Saraiva,
que torna 'obrigatório a transmissão, através da
televisão e do rádio, das votações nominais reah
zadas no Plenário da Constituinte.

Em relação ao primeiro projeto, Sr. Presidente,
quero salientar algumas reflexões. Não é possível
que a Assembléia Nacional Constituinte, eleita por
voto direto e secreto pela maioria ou pela unanimi
dade do povo, brasileiro, com a missão de elabo
rar o seu pacto social fundamental, esteja a se
embaraçar nessas lutas regimentais, e esteja a
se imaginar enredada, com o gIgante Gulliver nas
praias de Liliput,amarrado a cordéis do prórpio
regimento: "A Constituinte não pode fazer ISSO:
a Constituinte não pode fazer aquilo porque o
regimento que ela mesma fez lhe impede".

Acho que deve ficar ajuízo da maioria da Cons
tituinte, da maioria da Comissão de Sistemati
zação julgar ou não quanto à aplicação dos proje
tos de decisão.

A Constituinte, em última análise, é o Parla
mento na sua mais ampla decisão, na sua mais
ampla concepção, naquilo que os parlamentares
ingleses definiam ao dizer que o parlamento faz
do preto o branco, e do quadrado o redondo;

só não faz do homem, mulher. Pois o Parlamento
que foi concebido, na sua origem, com este poder
soberano, aqui está sendo diminuído, está sendo
apequenado, está sendo humilhado, e a cada
dia se diz que a Constituinte não pode fazer isso,
e não pode fazer aquilo. E já surgiu até quem
sugerisse que a Constituinte suspendesse os seus
trabalhos.

Sr. Presidente, a matéria sobre o que versa o
projeto do Sr. Constituinte Paulo Ramos é matéria
de extrema gravidade; não adiantará nada ao Bra
sil estarmos aqui a fazer uma Constituição para
o seu futuro se o nosso Pais for vendido aos nos
sos olhos, e o que se está pretendendo é vender
o Brasil loteado. Essa história de conversão da
dívida externa, permitindo a aplicação de capitais
de risco para aquisição de empresas nacionais
na Bolsa, é a mais desalavada ofensiva que já
se tentou contra a soberania nacional. A divida
externa monta a 108 bilhões de dólares, hoje;
os juros devidos no exercício de 1986 montam
a mais de 12 bilhões de dólares que não puderam
ser pagos graças à moratória, em muito boa hora,
decretada pelo Senhor Presidente da República,

a quem só faria um apelo, para que Sua Exce
lência mantenha a sua posição patriótica, de de
cretação da moratória e dela não recue pela pres
são dos áulícos e dos interesseiros que querem
prejudicar o seu Governo.

Pois, então, Sr. Presidente, se se permínr essa
conversão, esses 12 bilhões de dólares vão ser
aplicados pelas companhias estrangeiras, pelos
bancos credores na aquisição de parte da Petro
brás, da Eletrobrás da Vale do Rio Doce, de tudo
aquilo que o povo brasileiro construiu com o seu
sangue, com o seu suor e com o seu sacrifício.
E tem mais: já se sabe hoje que os títulos da
dívida brasileira, depois da decretação da mora
tóna e depois de certas medidas tomadas pelo
Citibank e outros bancos americanos têm sido
negociados na bolsa de Nova Iorque com o desá
gio de 40% em favor do comprador.

Srs. Constituintes, isso iria permitir que os com
pradores desses títulos, com esse deságio, com
prassem 12 bilhões de dólares de títulos, de ações,
de empresas nacionais com uma vantagem de
40% e liquidar com a soberania nacional.

O SR. CONSmUINTE V1RGILDÁSIO DE SE
NNA- Permite V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO - Passo a ouvir o nobre Constituinte Vlrgil
dásio de Senna.

O SR. CONSmUINTE V1RGILDÁSIO DE SE
NNA - Nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho,
V.Ex'tem assumido nesta Casa, com muita honra
para nós, o papel de acicatar as consciências que
ficam dormidas diante dos graves casos e do des
caso com que os interesses nacionais são trata
dos.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO- É uma luta que partilho com muitos com
panheiros, inclusive V.Ex'

O SR. CONSmUINTE V1RGILDÁSIO DE SE
NNA- Nobre Constituinte, vejo esta questão da
conversão da dívida externa, da internacionaliza
ção da dívida externa brasileira, nos montantes
que já estão disponíveis no Banco Central e que
já somam, não os 12 bilhões que V.Ex' se reporta,
mas acerca de 20 bilhões de dólares..

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FI
LHO - É muito mais grave.

O SR. CONSmUINTE V1RGILDÁSIO DE SE
NNA - ... quase um trilhão de cruzados, como
uma das maiores ameaças que o povo brasileiro,
ao longo de sua história, jamais passou. Quando
leio e os jornais publicam como balão de ensaio,
um documento como este, que foi reproduzido
no Jornal do BrasH de ontem, que toda uma
trama aparece à luz meridiana sem nenhuma pu
dor, creia V. Ex' que é preciso a coragem que
tem V.Ex', o seu passado de lutas, o seu espírito
nacionalista para, serenamente como está V.Ex',
acicatar a consciência desta Casa, que não se
esconda farisaicamente atrás de um Regimento,
como quem lava as mãos como Pílatos (muito
bem!), para que a Nação seja entregue, não seja
vendida com comissões, nobres Constituintes,
porque o deságio de 40% dos títulos brasileiros
na internacionalização de nossa divida abre espa
ços à maior corrupção da históna deste País, que
está embutida nesta transação que a Casa - e

me perdoe falar com a indignação que estou fa
zendo procura esconder-se atrás do Regimento,
para não duer que a Nação foi vendida, porque
o Regimento não permitia que a Assembléia Na
cional Constituinte, livre e soberana, adotasse
uma decisão em defesa dos interesses nacronaís,
Continue V. Ex' falando para que a Nação saiba
que nem todos nesta Casa estão comprometidos
com isto, que ainda há muita gente com vergo
nha. (Muito bem! Palmas.)

O SR. CONSTITUINTEOSVALDOLIMA FILHO
- Nobre Constitumte Virgildásio de Senna, V.Ex',
um estudioso de economia e finanças nesta Casa,
que sempre tem ouvido com religiosa atenção,
traz uma colaboração valiosíssima porque apro
funda a questão dos lírmtes desse atentado que
se está querendo praticar contra a Nação bra
sileira.

Indago, Srs. Constituintes: se amanhã, por des
graça, esta Nação fosse invadida nas suas fron
teiras por um exército estrangeiro, nós iríamos
discutir aqui o Regimento Interno? Porventura, o
Congresso Nacional discutiu o Regimento Interno
quando se tratou de declarar impedido o Sr. Presi
dente Carlos Luz para empossarmos o Sr. Nereu
Ramos na Presidência da República e, conse
qüentemente, assegurarmos a posse do Presiden
te Juscelino Kubitschek? Ninguém cogitou de Re
gimento. Como é que hoje, diante de um fato
dessa gravidade, vem o meu prezado amigo Rela
tor Bernardo Cabral dizerque não pode dar pare
cer porque o Regimento impede? Afinalde contas,
esta Asembléia não deveria temer nem os regi
mentos armados, muito menos as leis internas
que ela mesma faz.

Por tudo isso, Sr. Presidente, não compreendo
como a Assembléia Nacional Constituinte não
possa e nem deva aprovar o Projeto de Decisão
n° 4, de autoria do Sr. Constituinte Paulo Ramos.
Se tivéssemos outra forma de solução, se o Con
gresso Nacional estivesse funcionando na sua
normalidade, então seria o caso de invocarmos
o Regimento e dizermos que a matéria seria disci
plinada em lei ordinária, em regime de urgência,
que os Partidos representados nesta Casa certa
mente teriam a hombridade e o patriotismo de
propor

Sr. Presidente, se não temos nenhuma alterna
uva, o melhor é voltarmos ao velho príncípto ro
mano: Salus populi suprema lex esto - "Que
a salvação do povo seja a suprema lei". O inte
resse da Nação brasileira é o de votar este projeto
para pôr um dique aos que querem vender o
Brasil, vender as empresas nacionais e que estão
conspirando aí, segundo noticiam os jornais, co
mo se sabe nas negociações da bolsa, do comér
cio, da indústria. Pois bem, os que querem defen
der a Nação brasileira, e que os seus filhos cons
truíram ao longo de década de suor e de sacrifício,
votarão com o projeto do Sr. Constituinte Paulo
Ramos. E vamos requerer verificação nominal,
para que aqueles que, faraisaicamente, querem
como bem lembrou o nobre Constituinte Virgil
dáslo de Senna, esconder-se atrás do biombo
do Regimento, fiquem marcados perante a Histó
ria Nacional (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com
a palavra o nobre Constituinte Nelton Friedrich.
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o SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Sr. Presidente, Ilustres Constituintes, em 1946,
o Brasil ao reencontrar o processo democrático,
conclui os trabalhos da sua Assembléia Nacional
Constituinte. Passam-se 30 anos, a Nação brasi
leira, ansiosa por mudanças estruturais, buscando
uma nova ordem constitucional que pudesse pro
duzir uma nova ordem política, econômica e so
cial, consagra no último pleito a presença dos
Constituintes como operários dessa obra, delega
dos dos cidadãos e das Cidadãs brasileiras.

Quando nesta hora se discute, para em seguida
votarmos a transmissão obrigatóna por emissoras
de televisão e rádio de todas as votações nominais
realizadas no Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, entendemos ser de fundamental im
portância este procedimento, porque se se passa
ram 40 anos, talvez outros 40 anos se passarão
até que outra oportumdade tenhamos de realizar
um trabalho como este. E é preciso que, na hora
da decisão, do voto nominal, que construirá artigo
por artigo do novo texto constitucional, a Nação
possa acompanhar o que seus delegados estão
fazendo.

Tem sido normal em nosso País muitos políti
cos, na campanha eleitoral fazerem a pregação
do social e, na hora dos votos no Congresso Na
cional, manterem a estrutura de margmalização
e de injustiça existente entre nós.

Quantos são aqueles que na praça públíca, nas
campanhas, nas ruas, nas universidades, nos sin
dicatos e nos palanques fazem a defesa das mu
danças profundas e desejam construir uma socie
dade mais justa e, aqui, acabam reproduzindo
as regras que efetivamente apenas multiplicam
os problemas da mesma estrutura, da mesma
sociedade.

Portanto, é fundamental que possamos desnu
dar os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tumte no seu momento mais decisivo, que é o
do voto, para que o cidadão e a cidadã possam
saber como é que o seu representante votou, ao
lado de quem está, com quem se comprometeu
realmente e que tipo de proposta avaliza.

Ouvimos aqui que seria autoritarismo obrigar
o cidadão a assistir à transmissão. Será que é
autoritarismo o Tribunal Regional Eelitoral obrigar
os meios de comunicação a publicar, a produzir
os materiais dos partidos políticos e desses candi
datos que vêm aqui, agora, acusar ISSO de autorita
rismo? O horário político gratuíto não é autoritario,
não obriga o cidadão a dele participar. Não deve
a Nação ser obrigada a assistir ao voto na Assem
bléia Nacional Constituinte, que não é um voto
que servirá para um período pós-eleitoral, mas
que talvez irá reproduzir um trabalho que durará
décadas.

O que é mais grave, Sr. Presidente, é que nem
se lê a fundo a proposta, porque se o art. 10 diz:

"É cnada a orbigatoriedade de transmis
são de televisão e de rádio de todas as vota
ções nominais realizadas no Plenário da As
sembléia Nacional Constituinte."

O parágrafo único desmonta todos aqueles que
aqui Vieram negar a possibihdade de a Nação
testemunhar o voto dos seus representantes, por
que o parágrafo único diz que "As transmissões
deverão ser efetuadas ao vivo, na sua totalidade
ou em flashes", e no que se refere à televisão
também em videoteipe. É preciso ler, ir a fundo

ao art. 10 e seu parágrafo, porque é no parágrafo
que abre a possibilidade para ajustar a progra
mação das próprias redes de rádio e televisào,
que possibilita à televisão fazer o teípe, mas, regis
trar a votação. Quem votou em favor da explo
ração mmeral nas mãos das mulbnacionais? A
televisão registrará em videoteipe, para a história
deste País, para os cidadãos brasileiros, como
é que se votou, por exemplo, a questão da reforma
agrária. E não está aí uma proposta que é pior
do que a que foi gerada na maternidade da ditadu
ra, o Estatuto da Terra? Cem vezes pior é a pro
posta de reforma agrária que se tem hoje do que
aquela que o Marechal CasteIlo Branco outorgou
aos brasileiros.

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex" dispõe de 2 minutos para concluir.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
- Será que não se quer, na verdade, evitar que
as rádios desta País possam levar aos mais distan
tes rincões o registro de como é que votou o
Constituinte na questão da escola pública, da es
cola comunitária, da escola sem fins lucrativos?
E como votou o Constituinte na questão tecnoló
gica, da reserva de mercado, que é o novo nome
da soberania nacional? Será que, na verdade, não
é muito mais isso do que se deseja? Ou, caso
contrário, sr. Presidente, esse parágrafo único não
está sendo compreendido, porque - insisto 
possibilita aos meios de comunicação adequar
a sua programação ao registro das votações; pos
sibilita a instantaneidade do rádio de promover
os flashes; possibilita, portanto, o registro histó
rico do momento do voto de cada Constitumte

Falece, portanto, a argumentação de que se
procura aqui tergiversar no sentido de se obter
uma forma de imposição, como se autoritária fos
se a transmissão direta, quando - insisto - é
normal que num momento histórico como este
tivéssemos uma cadeia de rádio e televisão a fazer
os registros, e, mais ainda, com essa faculdade
que o parágrafo úruco registra.

A liberdade entre nós é uma liberdade capenga,
porque é muito mais para aqueles que dispõem
de dinheiro para comprá-Ia. O caráter público dos
instrumentos de comunicação vem-se perdendo
neste País.

Até nos Estados Unidos, que muita gente quer
copiar, mais exatamente os pontos de sua explo
ração, os próprios meios de comunicação têm
um caráter mais público na medida em que a
renovação de suas concessões são de cinco anos
e para o nosso País sequer quinze, trinta anos.

Por isso, eu faço este registro, Sr. Presidente
Não pretendia nem falar mais. Mas estou até preo
cupado, porque ou se lê a proposta no todo ou
estarão se enganando, inclusive, os Constituintes
que aqui estão presentes.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (AluízioCampos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, Srs, Constituintes, peço que V Ex"
não se aborreçam comigo, mas vou ler o § 70

do art. 50do Regimento da Constituinte, que diz:

"Os projetos de Decisão destinam-se a so
brestar medidas que possam ameaçar os tra
balhos e as decisões soberanas da Assem
bléia Nacional Constituinte."

pelo amor de Deus! Como mostrarmos ao po
vo, na televisão, o que poderá afetar ou não a
soberania e os trabalhos da Constituinte? Com
todo o respeito que tenho pelo autor da propo
sição, dileto companheiro desta Casa, mas o ca
minho não é este. Por isto é que dizem que, aqui
na Assembléia Nacional Constituinte, as coisas
não são bem colocadas, são mal feitas. Mas onde
é que uma televisão, colocada neste Plenário, fo
cando o rosto do emmente Líder Pimenta da Veiga
ou do Sr. Mário Covas, ou do ilustre Constitumte
!ram Saraiva ou do ConStituinte Paulo Ramos ou
de outros tantos, vai afetar a soberania e os traba
lhos da Constituinte? Eu gostaria até de votar nes
ta proposição, mas é contraproducente, fere a
nossa inteligência. Por isto, alerto os colegas, an
siosos para votar nesta proposição, que escolham
outro caminho, um projeto de resolução, como
diz o Relator. Ele remete este trabalho para o
Presidente da Assemlbéia Nacional Constituinte,
a fim de que S. Ex"mande elaborar um projeto
de resolução e nos mande esse projeto para que
possamos votá-lo.

O Regimento Interno, no art. 76, já prevê um
programa de televisão chamado Diário da Cons
tituinte que, aliás, é uma boa propaganda da
Assembléia Nacional Constituinte, mas que deve
ria merecer uma atenção melhor, para que todos
os Constituintes pudessem aparecer nesse pro
grama, apresentando suas idéias, seus pensa
mentos e se interrogados por um réporter, pudes
sem declarar se seriam ou não a favor da estabi
lidade do trabalhador, das 40 horas, das férias
em dobro etc. Aí sim, nesse programa todos os
Constituintes deveriam aparecer. Porém, o que
está acontecendo é que quem está aparecendo
no Diário da Constituinte é o Sr. Renato Archer,
Ministro da Ciência e da Tecnologia, o Sr. Paulo
Brossard, Ministro da Justiça, que não têm nada
a ver com a Constituinte: sempre aparece um
"gaiato" para criticá-la; aparece a convenção do
PMDB. Esse é o Diário da Constituinte que
está sendo apresentado nos televisores das nos
sas casas todos os dias. Penso que estou falando
a verdade. Na minha vida pública, acostumei-me
a falar sempre a verdade. Diziam-me que falar
a verdade não é um favor que se faz, mas um
dever que se cumpre diante de Deus e da socie
dade. Portanto, o Diário da Constituinte precisa
ser ajustado a este projeto, para que todos possam
aparecer e dizer o que pensam sobre as matérias
inseridas no anteprojeto que estamos votando.

Peço permissão ao meu eminente colega Iram
Saraiva para discordar e a tantos outros que vão
votar, para não acompanhar S. Ex" Pelo bom
senso, peço aos colegas que acompanhem o Re
lator. Por que vamos bancar os incoerentes, os
cotraditórios? Vamos ferir o regimento ao votar
um projeto desse. Depois, um projeto que não
ecoa bem na sociedade. Ninguém vai querer olhar
para a nossa cara durante quatro horas, aqui, para
dizer sim ou não a uma determinada matéria.
Nem a televisão foi instalada para esses fins. A
televisão pode se ocupar de transmitir o fato em
si, o resultado em si, mas um por um, como
se fôssemos militarizados; vamos entrar em ffla
e a câmara de televisão vai ter que nos enfocar
para que todo Brasil saiba como eu votei em
determinada matéria. Isto é patrulhamento através
da comunicação, é cerceamento da liberdade, é
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pressão indevida que fere os princípios naquilo
que estamos propondo na nossa Carta Política.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURÍCIO 
Permite V. Ex' um aparte

O SR CONSTITUINTE GERSON PERES 
Com muita honra, nobre Constituinte

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURÍCIO 
Constituinte Gerson Peres, V. Ex' me parece que
caminha em bases falsas na linha do seu racio
cínio. V. Ex' começa por confessar a inoportu
nidade, a inadequação e a superação do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consn
tuínte.Sucede que, por outro lado, V. Ex' identifica
no Projeto de Decisão que estamos a discutir um
patrulhamento que, possivelmente, seja um patru
lhamento ideológico. Não veja V. Ex' patrulha
mento algum numa hora em que as coisas neste
País precisam ser claras, cristalinas, translúcidas.
Ou V. Ex' acaso teme, receia pelo voto que vai
proferir durante a votação da nossa Constituição?
Acaso V. Ex' estaria de acordo, pelo outro lado,
em convalidar, entregar, em submeter, em tomar
cada vez mais dependente o povo brasileiro, rejei
tando o Projeto Decisão do Deputado Paulo Ra
mos? Sinceramente, Ex", não concordo, não acei
to e data venia, parece que eu estou a ver que
V. Ex" está retroagindo no encammharnentodesta
discussão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Recebo o aparte de V. Ex", embora com ele eu
não possa concordar. Se a imprensa do meu País
não fosse livre, V. Ex' teria razão, eu teria medo
de votar, se eu não fosse um homem livre para
dizer desta Tribuna o que penso, talvez V Ex'
tivesse razão.

O SR. PRESIDENTE (AluíziO Campos) - Co
munico a V. Ex" que seu tempo está esgotado:
peço a V.Ex' que conclua.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Vou concluir, Sr. Presidente, mas permita que res
ponda o aparte senão fico sem deixar nos Anais
a resposta devida ao l!1eu brilhante colega

Repetindo, portanto, se eu não fosse um ho
mem livre, então eu poderia até concordar com
V.Ex' Temer o quê, nesta Constituinte? Jornalistas
estão todos aí, a imprensa está aí a nos olhar,
o povo a ler os jornais. Então, eu não estou dizen
do que estou contra, no mérito, ao trabalho do
Deputado Paulo Ramos, que aliás se aborreceu,
há pouco, comigo. Mas estimo o meu nobre cole
ga, acho-o um colega idealista, brilhante No mé
rito, o seu trabalho é muito bom para proteger
a empresa brasileira contra o avanço do capital
estrangeiro, só que a proteção da empresa brasi
leira contra o avanço do capital estrangeiro não
ameaça esta Constituinte, porque, se tudo amea
çar esta Constituinte, ela não terá dignidade, não
terá poder constituído para elaborar uma carta
política onde até se pode inserir uma norma cons
titucional que se compatibilize com o que deseja
o nobre Constituinte Paulo Ramos.

Portanto, nobre colega, o aparte de V. Ex' é
muito oportuno, para justificar a inoportunidade
deste projeto de que o meu retrato e o de V.
Ex' vão ameaçar os trabalhos e a soberania da
Assembléia Nacional Constituinte. Isto, nobre co
lega, se não dá para rir, perdoe-me, com todo
o respeito, que tenho com o nobre colega, dá
para chorar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está
encerrada a discussão. Foi mvertida a Ordem do
Dia, porque, inicialmente, não havia número para
votação "do Projeto de Decisão n° 4, referente à
vedação, por qualquer fórmula, para conversão
da dívida externa no todo e em parte em capital
de nsco.

Sobre a mesa, requerimento do Constituinte
Oswaldo Uma, pedindo votação nominaL

Os Srs Constituintes que aprovam a votação
nominal queiram permanecer sentados. (Pausa)

Convido o nobre Constituinte Antônio Marizpa
ra proceder à chamada dos votos.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra V.Ex" para uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE HUGO NAPQLEÃo 
Sr. Presidente, o art. 21, § 2°,do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constitumte estabelece
que as deliberações nas Comissões e Subcomis
sões exigirão maioria absoluta de votos.

Segundo informações colhidas neste plenário,
a Mesa teria mtenção de louvar-se no art. 33 do
mesmo Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal Constituinte, que determina que as delibe
rações sobre matéria constitucional serão sempre
tomadas pelo processo nominal, e por maioria
absoluta de votos dos membros da Assembléia;
as demais serão tomadas por maioria simples
de votos, adotando-se o processo simbólico, salvo
disposição regimental expressa ou deliberação do
Plenário em outro sentido.

Gostaria de aduzir na questão de ordem, Sr.
Presidente, que entendo que o art 33 do Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte refe
re-se exclusiva e precipuamente às votações em
plenário, mas não às votações nas Comissões,
dentre as quais avulta, evidentemente, a de Siste
matização.

Era o questão de ordem que queria formular
aV.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Vou
responder à questão de ordem.

A questão de ordem manifestada por V. Ex'
menciona um artigo.

O SR. CONSTITUINTE HUGO NAPoLEÃo
Artigo 21, § 2".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pará
grafo 2°, que se refere exclusivamente a matéria
Constitucional, quando trata do funcionamento
das Subcomissões

O outro, art. 33, diz expressamente que, não
sendo constitucional, a matéria pode ser delibe
rada por maioria absoluta, e esta Comissão já
adotou esta opção de votar projetos de decisão
por maioria simples.

O SR. CONSmUINTE PAULORAMOS- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Con
cedo a palavra, pela ordem, a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS- Sr.
Presidente, gostaria que, em obediência ao pró
prio Regimento Interno, a votação fosse simbólica,
em primeiro lugar, para, depois, ser feita a verifica
çãonominal.

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Mas
já foi aprovada pelo Plenário a votação norrunal.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É
que V.Ex" submeteu, primeiramente, a apreciação
do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -A vo
tação simbólica, evidentemente, fica prejudicada
porque houve um requerimento de votação nomi
nal que Já foi aprovado pelo plenário.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É
que eu estou pedindo uma questão de ordem
para que V. Ex" reformule a decisão, na medida
em que não pode uma preliminar levantada atro
pelar o Regimento Interno desta Casa. A votação,
primeiro, há de ser feita pelo processo simbólico
para, depois, uma vez seja feita a solicitação, com
o apoiamento de mais três Constituintes, ser feita
pelo processo nominal.

Eu peço a V. Ex' que reformule a decisão e
faça primeiro a votação pelo processo simbólico.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex" está se referindo a uma hipótese que não
ocorreu, que é a verificação de voto. V. Ex' está
confundindo verificação de voto com votação no
minal

O requerimento sobre a mesa pede a votação
nominal e não verificação de votos

Indefiro, portanto, a questão de ordem de V.
Ex'

Vamos proceder à chamada dos Srs. Membros
da Comissão para votação do Projeto de Decisão
n° 4, desta Comissão.

Tem a palavra o Constituinte Antonio Mariz.
Peço a S. Ex' que vá anunciando os votos a favor
e os votos contra.

(Inicia-se a votaçáo.)

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FOGAÇA-Para
um esclarecimento, Sr. Presidente, sobre o pro
cesso de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está
em votação o Projeto de Decisão n° 4.

O SR CONSmUINTE JOSÉ FOGAÇA - É
que me parece que não está claro, Sr. Presidente,
como os membros da Comissão de Sistemati
zação devam votar "não" ao parecer e "sim" ao
parecer.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O
parecer foi contrário ao projeto. Os que votam
"não", votam contra o parecer e a favor do projeto;
os que votam "sim" votam com o parecer.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA
-Sr. Presidente, uma questão de ordem. (Assen
timento do Presidente.)

Estão sendo chamados os suplentes? Não é
pela ordem de inscrição no livro?

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Está
sendo feita a chamada pela ordem nominal de
todos os Srs. Constituintes.

(Prossegue a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vai
ser feita a apuração. (Pausa.)

Votaram "sim", 4 Constituintes e "não", 44.
Total: 44 votos.
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Não houve quorum para a aprovação do pro
jeto que requer o mínimo de 47 Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres, para
uma questão de ordem.

o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, está convocada
uma reunião desta Comissão para as 18 horas
e 30 minutos, se não me falha a memória, e até
o presente momento os avulsos não foram distri
buídos. Não temos conhecimento, portanto, so
bre quando vamos receber as matérias para que
possamos discuti-las. Solicitana a V. Ex" provi
dências para que adiasse a reumão de hoje à
noite para amanhã, para que possamos ler e estu
dar as emendas, ou fazermos as reclamações que
acharmos convenientes.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V.
Ex" tem razão. Até a hora em que tive de compa
recer para a Presidência desta Comissão, ainda
não havia sido entregue o projeto na Comissão
de Sistematização.

De maneira que iremos, já que foi convocada
e se houver número, abrir a reunião hoje, às 18
horas e 30 minutos, e V. Ex' poderá formular
a sua reclamação na devida oportunidade, se
achar que precisamos sobrestar a reunião para
amanhã, na hora em que for combinada.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
A questão de ordem é sobre o Regimento, que
determina que chegue às nossas mãos com ante
cedência de horas, de pelo menos 24 horas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - E
foi. O Relator tinha assegurado que entregaria
o anteprojeto até ontem, à noite. Mas, parece-me
que, por impossibilidade do Prodasen, ele não
pôde cumprir o seu compromisso.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
V.Ex" a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE 
Pelo nosso Regimento esses dois projetos de deci
são devem ser votados em mais uma reumão
amanhã.

Gostaria de saber se V.Ex' convocará reunião
amanhã para votação desses dois projetos de de
cisão e se está mantida hoje a reunião das 18
horas e 30 minutos para recebermos o antepro
jeto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para
amanhã, já está convocada uma nova reunião
da Comissão com o objetivo de prosseguir a dis
cussão, lnlctada hoje à noite, do Projeto de Consti
tuição. Mas, evidentemente, se não for concluída
a votação dos dois projetos de decisão na reunião
de hoje, V.Ex"poderá pedir a inclusão dessa vota
ção na reunião de amanhã.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
O Regimento veda a apreciação de projetos de
decisão e de resolução durante o sábado e domin
go. É só ler o Regimento - não me recordo
qual o artigo - que V. Ex" verificarão que não
pode ser apreciado no sábado ou domingo.

Portanto, não procede a questão de ordem do
Constituinte Ademir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE 
Então, teria que ser na segunda-feira, Sr. Presi
dente. Tem razão o nobre Constituinte Gerson
Peres.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, chamaria a atenção de V.Ex' que,
com base no § 3°, do art. 17, pode ser convocada
uma reunião para apreciar os dois projetos de
decisão hoje, às 18 horas e 30 minutos.

Portanto, nós receberemos o avulso e como
item 10 da pauta, votaremos os dois projetos de
decisão, uma vez que já tiveram a sua discussão
encerrada. E, com base no § 3°, do art. 17, V.
Ex"pode convocar a reunião, para colocá-los no
item 1 da pauta, às 18 horas e 30 minutos.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Não pode, Sr. Presidente, tem que haver um in
terstício de 24 horas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Já está convocada, Sr. Presidente, é só incluir
na Ordem de Dia da reunião das 18 horas e 30
minutos.

O SR. CONSTITUINTEPAULORAMOS - Pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. Sub
sidia esse Regimento, o Regimento da Câmara
dos Deputados, que diz que a matéria rejeitada
numa sessão só pode ser apresentada e apreciada
24 horas depois.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Para contraditar, Sr Presidente. Ela não foi rejei
tada.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço
a atenção de V. Ex", pois o Presidente está com
a palavra e não pode ser interrompido.

O nosso Regimento determina no § 30 do art.
17 que os prazos desta Comissão não correm
nos sábados e domingos. De maneira que o prazo
para votar a matéria pode ser prorrogado até a
próxima segunda-feira. Mas nada impede que,
preliminarmente, na reunião de hoje à noite, V.
Ex"formule o seu requerimento.

Nós temos reunião convocada para a discussão
do projeto de Constituição, hoje, sexta-feira e
amanhã, sábado. Essas convocações já foram
distribuídas aos Srs. Membros da Constituinte. De
maneira que a Presidência decide que a votação
dos dois projetos de decisão será efetuada na
próxima segunda-feira.

O SR. CONSTITUINTEBRANDÃO MONTEIRO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTEBRANDÃO MONTEIRO
.:- Quero lembrar a V. Ex' que, tal como eu, V.
Ex" pertence à Mesa da Comissão de Sistema-

tização, e quero relembrar a V. Ex' que houve
uma reunião com os Líderes dos Partidos, com
o Presidente Ulysses Guimarães, com o Presrden
te Afonso Arinos e o Relator, em que foram diSCU
tidas as incongruências existentes entre o Regi
mento da Comissão de Sistematização e o Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte e o
da Casa. Na oportunidade - e peço o testemunho
da nossa Secretária Maria Laura - ficou estabe
lecido que nesta questão referente aos sábados
e domingos, até por uma colocação feita pelo
Constituinte Ulysses GUimarães, Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte, que considerava
que este artigo referente à Comissão de Sistema
tização cohdía com o Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte nesse caso, não poderia
efetivamente ser considerado para gerir os traba
lhos da Comissão de Sistematização Não vou
pedir o testemunho de ninguém, deve haver uma
ata, V. Ex"participava dessa reunião, e nós acorda
mos com esse elemento levantado pelo Consti
tuinte Ulysses Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Infor
mo a V. Ex'que essa recomendação do Presidente
da Constituinte foi atendida em relação às maté
rias de natureza constitucional, mas como os pro
jetos de decisão dizem repeito a matérias distintas,
não há impedimento que votemos os dois proje
tos na próxima segunda-feira, porque V.Ex"sabe
que há premência de tempo para solucionar os
problemas relacionados com o projeto de Cons
tituição.

O SR. CONSTITUINTEBRANDÃO MONTEIRO
- Quero informar a V. Ex" que o decisório foi
a respeito, inclusive, desse artigo. A alegação do
Constituinte Ulysses Guimarães é de que não se
deveria considerar este fato, porque colidia com
o Regimento da Casa e prejudicaria os trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte. E S. Ex' di
zia, na oportunidade, que poderia atrasar os traba
lhos constitucionais, mas não informava que fosse
somente a respeito de matéria constitucional. Eu
estava presente e V. Ex"também.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Real
mente o Constituinte Ulysses Guimarães fez uma
ponderação de que não deveríamos interromper
a discussão e a votação dos projetos no sábado
e no domingo. Mas entendemos que essa matéria
deve ser entendida como matéria constitucional.
De maneira que a Mesa mantém a decisão de
que na segunda-feira votaremos os dois projetos
de decisão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO 
Sr. Presidente, como V. Ex' respondeu à questão
de ordem de que na reunião das 18 horas e 30
minutos quando, por requerimento de membros
da Comissão de Sistematização, V. Ex" pode in
cluir como primeiro ponto da pauta a votação
dos dois projetos de decisão, com base nesta
resposta de V. Ex"a uma questão de ordem, re
queremos à Presidência da Comissão de Sistema
tização que, na reunião das 18 horas e 30 minutos,
coloque como primeiro ponto da pauta a votação
dos Projeto~ de Decisão nOS 4 e 5.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço
a V. Ex" que reapresente o requerimento na reu
nião das 18 horas e 30 minutos, naturalmente,
a Presidência submeterá à deliberação do ple
nário.
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Não havendo quorum para votação, fica encer
rada esta reunião.

(Levanta-se a reunião às 16 horas e 40
minutos)

10' Reunião Extraordinária

Aos dez dias do mês de julho do ano de rml
novecentos e oitenta e sete, às dezenove horas
e cinco minutos, no Plenário da Câmara dos De
putados, reumu-se a Comissão de Sistematização,
sob a Presidência do Senhor Constituinte Aluízio
Campos, Primeiro Vice-Presidente, no exerclcio
da Presidência, presentes os Senhores Constituin
tes: AbigailFeitosa, Ademir Andrade, AloysioCha
ves, Antonio Carlos Konder Reis, Carlos Mosconi,
Celso Dourado, Chistóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Fernando Gasparian, Gerson Peres, Fran
cisco Rossi, Haroldo Sabóia, Jarbas Passarmho,
João Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José
Lins,José Maurício,José Paulo Bisol,José Ulisses
de Oliveira, Lysâneas Maciel,Manoel Moreira, Pau
lo Pimentel, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Re
nato Vianna, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Bocayuva Cunha, Bonifácio
de Andrada, Délio Braz, Enoc Vieira, Hugo Napo
leão, João Alves, Jonas Pinheiro, José Tavares,
José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Nelson Wede
kín, Octávio Elisio, Ottomar Pinto, Paes Landim
e VIcente Bogo. Estiveram presentes, também,
os Senhores Constituintes, não-membros: Nelson

Aguiar, Carrel Benevides, Chico Humberto e Moe
ma São Tiago. Deixaram de comparecer os se
nhores Constituintes: Adolfo Oliveira, Afonso Ari
nos, Alceni Guerra, Alfredo Campos, Almir Ga
briel, Antonio Farias, Antoniocarlos Mendes Tha
me, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Brandão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos
Sant'Anna, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Darcy
Pozza, Egidio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Car
doso, Fernando Lyra, Francisco Benjamin, Fran
cisco Dornelles, Francisco Pinto, Gastone Righi,
Haroldo Uma, Ibsen Pinheiro, Inocêncio Oliveira,
JamIl Haddad, João Herrmann Neto, Joaquim Be
vílacqua, José Freire, José Ignácio Ferreira, José
Jorge, José Luiz Maia, José Richa, José Santana
de Vanconcellos, José Serra, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, Luis Ignácio Lula da Silva, Marcon
des Gadelha, MárIO Assad, Mário Lima, Milton
Reis, Nelson Cameiro, Nelson Jobim, Nelton Fríe
drich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Plínio
de Arruda Sampaio, Prisco Viana, Ricardo Fiúza,
Roberto Freire, Rodrigues Palma, Sandra Caval
canti, Siqueira Campos, Theodoro Mendes, Virgí
lioTávora e Wilson Martins. Havendo número reqr
mental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos, anunciando que a reunião se destinava
a iniciar a discussão do Projeto de Constituição
oferecido pelo Senhor Relator, Constituinte Ber
nardo Cabral. Entretanto, considerando que não

haviam sido distribuídos os avulsos do documen
to a ser discutido, até aquele momento, o Senhor
Presidente convocou reunião ordmáría para o dia
onze de julho corrente, às dez horas, no mesmo
local, com a mesma pauta (discussão do Projeto
de Constituição), declarando encerrada a reunião
às dezenove horas e seis mmutos, O inteiro teor
da reunião foi gravado devendo ser publicado no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte
e constituir-se-á na Ata circunstanciada dos traba
lhos. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho,
secretária, lavrei a presente Ata que, após lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e irá a publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Há
número regimental para abrir a reunião, mas a
Presídência da Comissão ainda não recebeu o
parecer de S. Ex- o Sr. Relator, que nem mesmo
foi distribuido aos seus Membros, por motivos
que até agora desconhecemos, mas estão vincu
lados à impressão da matéria. Como esse parecer
diz respeito à Ordem do DIa estabelecida para
início da discussão, declaro encerrada a presente
reunião, convocando outra para amanhã às 10
horas, neste mesmo local.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-sea reunião às 19 horas e 4 mi
nutos.)
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